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Sammendrag
Mustad er den dag i dag verdens største produsent av fiskekrok. Denne posisjonen har de
innehatt i mange år, trolig fra allerede en gang i mellomkrigstiden. Forklaringen på Mustads
suksess er sammensatt. En viktig faktor var at de i lang tid hadde verdens mest effektive og
justerbare fiskekrokmaskiner, som produserte et vidt spekter av fiskekroker. Denne oppgaven
undersøker andre faktorer som også kan ha spilt en rolle for bedriftens suksess. Den fokuserer
på Mustads salgsstrategi på det amerikanske og canadiske markedet i perioden 1903-1921.
Innenfor Mustads salgsstrategi diskuteres spesielt to faktorer, virksomheten til Mustads
reisende og fiskekrokkartellet de var en del av fra 1915 til 1921. Tanken er at for å forstå
Mustads suksess må vi også forstå salgssiden. Mustads suksess måles primært i
markedsandeler.
I 1903 var Mustad eid og drevet av Hans Mustad. I 1905 opptok han sine sønner i
bedriften og Christian Mustad fikk ansvaret for fiskekrokavdelingen. Christian Mustad
foretok selv forretningsreiser i store deler av Europa, USA og Canada. Fra 1908 ansatte han
reisende og sendte dem rundt i verden. To av disse reisende ble sendt til USA og Canada i
1914, 1919 og 1921. Kristine Bruland, som har undersøkt hva slags kunnskap Mustad fikk
gjennom de reisende i perioden 1914-1948, har argumenterer for at slik kunnskap var viktig
for Mustad, som ”Equipped with this information, and the assessments and suggestions of the
salesmen, Mustad adjusted its sales strategy.”1
En betydelig justering fant sted i 1915 da Mustad tok initiativet til å starte opp et
kartell med de andre store tilbyderne av fiskekrok på det amerikanske og canadiske markedet.
Mustad inntok en sentral rolle i kartellet og det var minst tre grunner til dette: de var en stor
aktør på markedet, de hadde initierte kartellet og de satt på mye kunnskap om det nordamerikanske markedet.
Oppgaven konkluderer med at Mustads reisende var sentrale for bedriftens suksess,
både gjennom aktivt salgsarbeid og gjennom innhenting av informasjon om markedene. I
tillegg understrekes det at kartellet var et gunstig samarbeid for Mustad. Bedriftens utvikling
kan ikke forstås uten å inkludere kartellvirksomheten så vel som Mustads reisende i den
aktuelle perioden. Mustad tok i perioden betydelige markedsandeler fra sine konkurrenter,
spesielt av de engelske fiskekrokprodusentene.

1

Bruland, Kristine. "Global Business and Local Knowledge: The Mechanisation and Globalisation of a Simple Product,"
Economic History (University of Geneva, 2001), 16.
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1 Innledning
I 1832 ble Brusveen Spiger- og Staaltraadfabrik grunnlagt i Vardal kommune. Bedriften, som
etter et generasjonsskifte tok navnet Mustad, spesialiserte seg innen små metallartikler utover
1800-tallet. Etter flere års forberedende arbeid ble fiskekrokproduksjonen satt i gang i 1877.
Mustad vendte tidlig blikket mot utenlandske marked og ble Norges første multinasjonale
selskap da de opprettet en rekke fabrikker rundt om i Europa fra 1886 og utover.2 Det var
særlig hesteskosøm og fiskekrok som gjorde Mustad til en internasjonal aktør på
verdensmarkedet.
På 1950-tallet var hver andre krok som var i bruk i verden produsert av O. Mustad &
Søn.3 Mustads suksess var basert på en rekke komponenter som sammen gjorde bedriften
vellykket. I denne oppgaven vil jeg se på hvordan Mustad opererte på de utenlandske
markedene de solgte kroker til. Det er da naturlig å trekke inn Mustads reisende. Jeg vil se
om Mustads handelsreisende bidro til Mustads suksess, og om de gjorde det, i hvilken grad.
På grunn av oppgavens omfang begrenser jeg meg til USA og områdene som i dag utgjør
Canada.4
Videre begrenser jeg tidsspennet som skal behandles til perioden 1903-1921. Året
1903 velges fordi dette var det første året Mustad sendte en representant, eller ”reisende”, til
USA. Underveis i mitt arbeid med Mustads reisende avdekket jeg at Mustad deltok et
fiskekrokkartell for nettopp USA og Canada. Fiskekrokkartellet opphørte i 1921 og er et
naturlig sluttpunkt for oppgaven. Bedriften fremstår på denne tiden som vellykket; Christian
Mustad ga samme år følgende instruksjon til en av bedriftens reisende ”Skulde de bli spurgt
om omsætning og arbeiderantal, saa har De natuligvis intet kjendskap til det, men De kan i
tilfælde trygt si at vi er de störste fabrikanter i verden av kroker og at vi har mange hundre
arbeidere.”5
For å belyse Mustads salgsstrategier på det amerikanske og canadiske
fiskekrokmarkedet vil jeg stille følgende forskningsspørsmål:
1. Hvilken rolle spilte de reisende for Mustads salg av fiskekroker i USA og Canada?
2. Hva slags informasjon tilegnet Mustads reisende seg om det amerikanske og
canadiske markedet?
3. Hvilken strategi valgte Mustad overfor konkurrerende produsenter på det amerikanske
2

Wicken, Olav. Mustad Gjennom 150 År, 1832-1982 (Otto Falch as, Oslo, 1982).
Paulsberg, Terje. Mustad - Fiskekrok for Hele Verden (Gjøvik: Alfa Forlag as, 2007), 201.
4 Newfoundland var ikke en del Canada i perioden denne oppgaven tar for seg. Når jeg i oppgaven skriver ”Canada”
omfavner dette også Newfoundland, både de franske og engelske områdene. Dette gjøres for å forenkle språket i oppgaven.
5 MAG, 781.53041, Haagensen´s reise Sommeren & Hösten 1921. Brev fra C. Mustad til S. Haagensen, 3.11.1921.
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og canadiske markedet? Her med et særlig fokus på perioden 1915-1921.
Disse spørsmålene utgjør grunnlaget for hovedspørsmålet i oppgaven: Hvilken rolle spilte
Mustads salgsstrategi på det amerikanske og canadiske markedet i perioden 1903-1921 i
bedriftens suksess?
Med salgsstrategi menes hvordan Mustad gikk frem for å øke salget sitt. Jeg skal se
på Mustads salgsstrategi representert ved Mustads reisende og fiskekrokkartellet. Bruland har
argumentert for at informasjonen de reisende hentet inn ”…was undoubtedly a key input to
the production and sales strategies of the firm.”6 Min oppgave undersøker dette videre.
Justering av salgsstrategi leder oss over på det andre sentrale elementet i oppgaven; Mustads
strategi overfor sine konkurrenter. Her vil jeg særlig fokusere på fiskekrokkartellet som ble
inngått i 1915, som inkluderte noen av Mustads største konkurrenter. Dette kartellet vil jeg ta
for meg med et særlig fokus på Mustads rolle.
Det geografiske området er valgt av flere grunner. Den økonomiske utviklingen i
området, særlig i USA, viser at dette var et stort marked med et stort potensiale. Geoffrey
Jones skriver at USA passerte Storbritannia som verdens største økonomi ved inngangen til
det 20. århundre.7 Christian Mustad skrev fra Frankrike i 1911 at ”I Mai maa jeg saa reise til
Amerika. Det er nok andre kvantum som bruges der end her, men vi faar skrape sammen det
vi kan faa.”8 Området ble hyppig besøkt i perioden og det er dermed rimelig å anta at dette
var et prioritert marked for Mustad. Det er vanskelig å anslå hvilke nasjonale
fiskekrokmarked som var de største, men det er naturlig å anta at USA og Canada utgjorde et
stort marked med godt utviklet økonomi, infrastruktur og lange kystlinjer med yrkesfiskere.

Oppgavens struktur
Denne masteroppgaven er delt opp i to større komponenter. Den første delen tar for seg
Mustads reisende og hvordan de opererte på det amerikanske og canadiske markedet. I del to
av oppgaven skal vi se på fiskekrokkartellet som Mustad tok del i på dette markedet.
Fiskekrokkartellet gjennomgås meget detaljert. Dette har jeg valgt fordi det er første gangen
dette skrives om og jeg ønsker å presentere all informasjonen jeg har funnet frem
Masteroppgaven er delt inn i totalt 8 kapitler, hvor kapittel 1 og 8 er henholdsvis en
innledning og en avslutning. I kapittel 2 introduserer jeg tidligere forskning og kildene jeg

6

Bruland, "Global Business and Local Knowledge," 16.
Jones, Geoffrey. The Evolution of International Business : An Introduction (London: Routledge, 1996), 37-38.
8 MAG, 102.101, Christian Mustad 14/9-1910 til 19/1-1912, Brev fra C. Mustad til R. Nielsen, 4.4.1911. (Rudolf Nielsen var
C. Mustads høyre hånd i det daglige arbeidet.)
7
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benytter meg av i denne oppgaven. Her introduserer jeg tidligere litteratur om Mustad og
deres virksomhet med reisende. Jeg definerer også hva et kartell er og gjengir sentral teori
innen kartellforskning. I dette kapitlet introduserer jeg også kildematerialet som legger
grunnlaget for denne oppgaven.
I kapittel 3 gis leseren et innblikk i hvordan fiskekrokmarkedet var i USA og Canada i
perioden. Dette er et lite, men nødvendig kapittel for at leseren skal få bakgrunnskunnskap
om et emne relativt få kan ventes å ha noen særlig kunnskap om. Her introduserer jeg de
andre sentrale produsentene Mustad konkurrerte mot. Mustads eksport måles opp mot den
britiske eksporten for å se på styrkeforholdet dem imellom.
I kapittel 4 svarer jeg på mitt første forskningsspørsmål: Hvilken rolle spilte de
reisende for Mustads salg av fiskekroker i USA og Canada? Her tar jeg for meg hvordan
Mustads reisende var i kontakt med salgsnettverket. Jeg trekker frem de reisendes kontakt
med Mustads agenter i både USA og Canada. Mustads kunder blir også belyst i dette
kapittelet. Her ser jeg på hvordan og til hvem Mustads reisende solgte kroker til.
Kapittel 5 tar for seg hvordan Mustads reisende samlet inn informasjon om det
amerikanske og canadiske fiskekrokmarkedet. Det ble hentet inn betydelige mengder med
informasjon i denne perioden. Denne informasjonen plasseres i Brulands fire
informasjonskategorier. Mer informasjon om disse kategoriene følger i neste kapittel.
I kapittel 6 gjør jeg rede for fiskekrokkartellet som ble opprettet i 1915. Aller først ser
jeg på hva som talte for at kartellet ble opprettet dette året, før jeg tar for meg kartellavtalen
som viser at samarbeidet var et kartell. Deretter tar jeg for meg kartellets omfang og
organisering. Avslutningsvis trekker jeg frem sider ved kartellet som talte for at samarbeidet
ble styrket og varte til 1921.
Kapittel 7 tar for seg hvordan kartellet forhandlet rundt prisøkningene. Her ser jeg på
hvordan kartellet justerte og iverksatte de nye prisene som kartellet ble enige om. Jeg tar også
for meg hvordan Mustad valgte å imøtekomme de engelske medlemmenes krav om at Mustad
skulle nærme seg dem i pris. Avslutningsvis i kapittelet skal jeg se på hvordan de engelske
medlemmene brøt ut av kartellet og hva de oppgav som grunn for å avslutte samarbeidet.
Kapittel 8 presenterer oppgavens hovedresultater, og diskuterer dette opp mot den
tidligere litteraturen vi har om Mustad, og opp mot kartellteori.

3

2 Litteratur, kilder, metode og teori
Denne oppgaven er satt sammen av to komponenter, Mustads reisende og fiskekrokkartellet,
som sammen belyser Mustads salgsstrategi på det amerikanske og canadiske markedet i
tidsrommet 1903-1921. I dette kapittelet tar jeg for meg tidligere forskning som er av
relevans for oppgaven og introduserer kildene som danner grunnlaget for mitt arbeid.

Litteratur
Det finnes en god del litteratur om fiskekroker og om bedrifter som har drevet med fiskekrok.
Den amerikanske historikeren Todd E. A. Larson har skrevet The History of the Fish Hook in
America hvor han blant annet tar for seg produksjonen av fiskekrok i England på 1800-tallet
og den amerikanske produksjonen på både 1800- og 1900-tallet. Boka er primært brukt som
supplerende litteratur for å gi meg innblikk i hvordan amerikanske og engelske
fiskekrokprodusenter opererte i perioden. Larson har også skrevet boken Pflueger Profiles:
Electric Essays on the History of Enterprise Manufacturing Company, Makers of Pflueger
Fishing Tackle hvor han belyser The Enterprise Manufacturing Co., en sentral produsent i
fiskekrokkartellet og i denne oppgaven. Masteroppgavens tittel ”A fish-eat-fish world” er for
øvrig et sitat hentet fra Larsons The History of the Fish Hook in America. Han benytter
formuleringen som en metafor om den harde konkurransen mellom fiskekrokprodusentene.9
Litteraturen vi har om Mustad er begrenset. Mustads utvikling generelt har blitt
behandlet, og i tillegg finnes noen dybdestudier. Olav Wickens bok, Mustad gjennom 150 år,
gir en fyldig og interessant oversikt over bedriftens utvikling.10 Til tross for at boken er
skrevet i forbindelse med Mustads 150 års jubileum er den basert på grundig kildearbeid og
er ikke bare av interesse for det generelle publikum, men også det akademiske. Wickens bok
har vært til stor nytte for denne oppgaven. Den har gjort det lettere å få en oversikt over
bedriftens utvikling, men har også bidradd med informasjon om de reisendes virksomhet. Det
er også publisert to generelle og oversiktlige bøker om Mustad skrevet av journalistene Terje
Paulsberg, Mustad – Fiskekrok for hele verden, og Hans Jørgen Hurum, Med Allverden På
Kroken: Fiskekrokens Kulturhistorie og O. Mustad & Søns Verdenshistorie.11 Denne

9

Larson, Todd E. A.. An Illustrated Overview of the Origins, Development and Manufacture of the American Fish Hook,
vol. 1, The History of the Fish Hook in America (The Whitefish Press, 2007), xxxv; Pflueger Profiles: Electric Essays on
the History of Enterprise Manufacturing Company, Makers of Pflueger Fishing Tackle (The Whitefish Press, 2006).
10 Wicken, Mustad Gjennom 150 År, 1832-1982.
11 Hurum, Hans Jørgen. Med Allverden På Kroken : Fiskekrokens Kulturhistorie Og O. Mustad & Søns Verdenshistorie
(Oslo: Grøndahl, 1976); Paulsberg, Mustad.
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litteraturen har også vært nyttig, og har blitt benyttet som supplerende litteratur på områder
det ellers ikke er skrevet om eller skrevet lite om.
Det finnes også litteratur som har fokusert på spesielle sider ved Mustads utvikling.
Tre hovedfagsoppgaver er skrevt om bedriften ved Universitetet i Oslo. Tove Orheim har sett
på Mustads utenlandsetablering i Spania i "O. Mustad Y Cía Tolosa: En studie av Mustads
datterselskap i Baskerland 1907 - ca. 1945, med fokus på hvilken innvirkning bedriften fikk
på vertsstedet. Siri Aanstad har også undersøkt utenlandsetablering, og spesielt
teknologioverføring i Mustad i Frankrike 1891-Ca. 1900: En studie av den første
utenlandsetableringen til et norsk multinasjonalt selskap med fokus på internasjonal
teknologioverføring, mens Kari-Mette Stavehaug har tatt opp utviklingen av Mustads
fiskekrokmaskin i Hekta på Kroken Opprettelsen av fiskekrokproduksjon hos O. Mustad &
Søn.12 Kristine Bruland har i Global business and local knowledge: The mechanisation and
globalisation of a simple product, videreført undersøkelsen av fiskekrokteknologien og i
tillegg behandlet salgssiden, fra et globalt perspektiv.
Det er ikke skrevet noen bok som kun er viet Mustads salgsmetoder eller reisende,
men dette har blitt behandlet av flere av de forfatterne som er nevnt. Stavehaug viser for
eksempel til reise- og salgsvirksomheten til den bergenske handelsmannen Wallendahl i
Norge. Men hovedspørsmål hos Stavehaug er om hvordan Wallendahl og fiskernes
tilbakemeldinger til ham virket inn på utviklingen av krokteknologien hos Mustad, og om
utviklingen av fiskekrokteknologi hos Mustad sent på 1800-tallet. Paulsberg og Hurum gir
opplysninger om de reisende i flere land, fra forskjellige tider, men uten å analysere dette
nærmere.
Den mest utfyllende behandlingen av de reisende finnes i Wickens og Brulands
arbeider, som behandler tiden 1907 til 1940-tallet, med en hovedtyngde på 1920- og 1930tallet. Wicken skriver lite om de reisende i det amerikanske markedet, men mer om i andre
land. Han opplyser også at Christian Mustad i 1907 foretok den ”… første lengre utenlandske
forretningsreise som vi kjenner til i firmaet…”13 og påpeker at denne reisen ga C. Mustad
god innsikt i hvordan det var å operere som en reisende. Interessant nok skal vi se at
Christian Mustads første reise sannsynligvis fant sted noen år tidligere. Slik Wicken opplyser

12

Orheim, Tove. "O. Mustad Y Cía Tolosa : En Studie Av Mustads Datterselskap I Baskerland 1907 - Ca. 1945, Med Fokus
På Hvilken Innvirkning Bedriften Fikk På Vertsstedet.". Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. 2003; Aanstad, Siri.
"Mustad I Frankrike 1891-Ca. 1900 : En Studie Av Den Første Utenlandsetableringen Til Et Norsk Multinasjonalt Selskap :
Med Fokus På Internasjonal Teknologioverføring." Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. 2001.; Stavehaug, KariMette. ”Hekta på kroken : oppfinnelsen av fiskekrokproduksjon hos O. Mustad & Søn.” Hovedoppgave i historie.
Universitetet i Oslo. 1999.
13 Wicken, Mustad Gjennom 150 År, 1832-1982, 58.
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var det i 1908 at Christian begynte å ansette reisende og at den første av disse var A. O.
Eneboe.14 Fra Wicken vet vi også at en S. Haagensen – som for øvrig er en sentral person i
denne oppgaven - reiste til Latin-Amerika i 1911-1912 og at han på denne reisen ble plassert
i isolasjon for en periode fordi han hadde reist gjennom et pestrammet distrikt. Haagensen, i
tillegg til to andre reisende Eyvind Prahl og Johannes Westerby, har også blitt diskutert i
Brulands studie. Bruland vektlegger de reisendes innsamling av informasjon om kroktyper i
bruk i de forskjellige land, og at prøver av disse ble sendt til Mustad som så kopierte dem.
Noe som også Wicken har opplyst om. Det er innvirkningen av kunnskapen de reisende
samlet på Mustads teknologi og produktsammensetning som er spesielt sentralt hos Bruland,
men hun opplyser om alle de ulike oppgavene de reisende hadde. Fra stedene de var sendte
de informasjon om de økologiske forholden, prisene på konkurrerende kroker, kulturen,
kroketyper i bruk, tollsatser, og andre lokale forhold. Hun siterer Haagensen ved flere
anledninger da han reiste i USA og Canada i 1914, og i Asia i 1922. I 1922 rapporterte han
for eksempel fra India at markedet for krok var lite, “primarily because all the Hindu castes
are vegetarian, and thus eat no fish nor catch it..”.15 Westerby og Prahl finner vi også hos
Paulsberg. Han beskriver Prahls brev til Mustad som ”…imponerende og innholdsrike
rapporter hvor han i tillegg til levende beskrivelser av sine eksotiske opplevelser fortalte om
eksisterende og framtidige kunder…”.16 Disse omfattet å nesten drukne, truende krokodiller
og andre farer på ferden.
Mustads reisende reiste rundt i store deler av verden. En reise varte som regel i flere
måneder. Prahl foretok den lengste reisen da han reiste rundt i Afrika i 445 dager, og Hurum
skriver at en av Mustads reisende anslo å ha tilbrakt 14 år av sitt liv på reiser som reisende for
bedriften.17 Før andre verdenskrig brøt ut hadde store deler av Europa, Afrika, Nord- og SørAmerika blitt besøkt av Mustads reisende. Mustad var også godt kjent med betydelige deler
av Asia, primært landene langs kysten.
Det finnes også relevant litteratur om Mustads utenlandske salgsagenter. Avsnittet
trekker på Wicken og Brulands arbeider. Mustads første agent ble ansatt i 1882. Mustad
hadde to produkter de solgte utenlands, kroker og spiker og som regel skulle den reisende
kun arbeide med salget av ett av disse produktene. De reisende hadde som oppgave å finne
frem til og ansette agenter. Agenter fikk enerett til å selge Mustads artikler i et bestemt
område og for en bestemt periode, noe som Wicken poengterer gjorde det viktig å finne frem
14
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til en godt egnet agent, og Mustad forsøkte å få på plass avtaler som gjorde det attraktivt for
agenten å selge Mustads produkter. Den reisendes oppgave var å kontrollere om agenten
fremmet og solgte Mustads kroker i takt med Mustads interesser. Hvis den reisende fant at
agenten ikke var god nok var det den reisendes oppgave å finne en ny passende bedrift eller
person som kunne overta agenturet ved neste kontraktslutt. De reisende opprettet også nye
agenturer i aktuelle områder hvor de ikke allerede eksisterte et agentur. Ved opprettelsen av
nytt agentur lette den reisende etter en agent som hadde solid økonomi, var motivert, hadde et
godt renommé og hadde et godt omdømme.18 Litteraturen om agentenes virksomhet har vært
til stor nytte for oppgaven. Den har gitt et generelt bilde av agentenes virksomhet og
interessante detaljer og analyser selv om hovedfokus ikke har vært på USA og Canada.
Det eksisterer et stort omfang av historiske undersøkelser av karteller. Geoffrey Jones
er blant dem som har forsket på karteller, og også mange andre som har undersøkt karteller
og monopoldannelser i land som USA og Tyskland, og i andre land i verden. Det finnes også
undersøkelser av norske monopol og karteller, inkludert i perioden denne oppgaven
omhandler.19 Litteraturen om karteller er ofte en blanding av teori og empiri og vil bli
behandlet nærmere i teoridelen nedenfor.
Mustads fiskekrokkartell har ikke tidligere blitt berørt i litteraturen, men Mustads
salgsstrategi innen fiskekrok har blitt omtalt. Wicken skriver at Mustads salgsstrategi bygde
på en filosofi om at ”…utvidelse av markedet bare var mulig ved å utkonkurrere andre.”20
Han peker på to måter Mustad utkonkurrerte andre produsenter. Den første måten var
gjennom å sende flere reisende til området. Wicken viser til bruken av flere reisende da
Mustad forsøkte å utkonkurrere de engelske og tyske leverandørene på det brasilianske og
argentinske markedet. Rundt 1931 hadde Mustad en begrenset del av disse markedene, men
etter at reisende i noen år hadde krysset landende på kryss og tvers ble de engelske
produsentene utkonkurrert.21 De reisende underbød da ofte konkurrentenes priser. Den andre
måten Mustad utkonkurrerte andre produsenter var gjennom oppkjøp. Mustad kjøpte opp
andre norske og europeiske fiskekrokprodusenter de så på som konkurrenter, da dette var
hensiktsmessig og mulig. Salgsstrategien innen hesteskosømmarkedet var av samme karakter,
men her viser Wicken at salgsstrategien inneholdt flere nivåer. I tilfeller hvor Mustad ikke
maktet å kjøpe opp eller utkonkurrere konkurrentene valgte Mustad å forsøke å inngå pris- og
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salgsavtaler med konkurrentene. Pris- og salgsavtaler omtales ikke som strategi overfor
Mustads konkurrenter på fiskekrokmarkedet, men vi ser altså at bedriften var kjent med å
samarbeide med konkurrentene. Wicken skriver at slike avtaler ble inngått både i Spania og
Østerrike-Ungarn før første verdenskrig. Han påpeker at Mustad deltok i ulike former for
organisert samarbeid innen både produksjon av søm og margarin.22
*
Denne oppgaven har hatt viktig litteratur å støtte seg på. Litteraturen som har vært skrevet om
Mustad som bedrift, om den tekniske utviklingen og om en rekke andre sider ved
virksomheten, har gitt en empirisk ramme for oppgaven. Litteraturen har også gitt innsikt i
hvordan og hvorfor salgssiden utviklet seg slik den gjorde både i Norge og i utenlandske
markeder, inkludert noe om USA og Canada. Den har også bidradd med begreper og ledet
meg til spørsmål som kunne undersøkes. Slik vi skal se brukes denne litteraturen i oppgaven
der det er relevant. Samtidig har det vært et mål å gå mer i dybden, innenfor ett geografisk
område i en bestemt periode, og spesielt kaste lys over den hittil ukjente kartellvirksomheten

Kilder
Mustads handelsreisende er en viktig del av denne oppgaven og det finnes gode kilder til
deres virksomhet i Mustads arkiv. Mustad sendte tre reisende over til USA og Canada i
perioden: Christian Mustad, i 1903,1904, 1907, 1910, 1911 og 1912; S. Haagensen i 1914 og
1921, og Gunnar Dahl i 1919. Under disse reisene foregikk det en omfattende brevveksling
mellom Mustad og den reisende. Det er denne korrespondansen som utgjør det viktigste
kildematerialet for den første delen av oppgaven som fokuserer på de reisende.
Korrespondansen er samlet i korrespondansebøker som befinner seg på bedriftens arkiv på
Gjøvik. Ingen deler av korrespondansen vedrørende USA og Canada i perioden 1903-1921 er
utelatt.
Korrespondansen under Christian Mustads reiser skiller seg ut fra korrespondansen til
de andre reisende. Christian Mustad hadde selv ansvaret for fiskekrokavdelingen og hadde
dermed ingen over seg å rapportere til. Dette kan være en del av forklaringen på at det ikke
eksisterer like mye korrespondanse fra disse reisene som det gjør fra Haagensen og Dahls
reiser.
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Kildematerialet til kartellet, som det fokuseres på i den andre delen av oppgaven, og
som Mustad var en del av er begrenset. Det finnes noe informasjon i korrespondansen
mellom Mustad og de reisende og dette har blitt brukt. Men denne korrespondansen er svært
begrenset og danner i seg selv ikke et godt nok kildegrunnlag. Den viktigste kilden for
kartelldelen av oppgaven befinner seg også i Mustads arkiver og er en samling av
korrespondanse mellom Mustad og de andre kartellmedlemmene. Samlingen fremstår som en
type bok der korrespondansen er satt inn. Boken er oppført i arkivet som Korrespondanse
vedr. fiskekrok 1916-1920. Denne kilden synes ikke tidligere å ha vært brukt i litteraturen om
Mustad, og det var for så vidt en overraskelse å finne ut hva som gjemte seg bak tittelen da
jeg lette etter kilder om de reisende i Mustads arkiv. Den delen av masteroppgaven min som
omhandler kartellet baserer seg primært på denne kilden. Jeg benytter korrespondansen med
reisende for å kryssjekke og tilføre informasjon der hvor det er mulig.
Det er en skjevhet i kildene som har vært brukt i undersøkelsen av kartellet, fordi de
alle stammer fra Mustads arkiv. Skjevheten kan gi et uriktig bilde av kartellet og tillegge
Mustad mer tyngde i kartellet enn de faktisk hadde. Det eksisterer ikke noe aktuelt arkiv etter
de engelske fiskekrokprodusentene denne oppgaven tar for seg. Alle disse produsentene holdt
til i Redditch-distriktet. Jeg har vært i kontakt med det lokale historielaget i Redditch og
Redditch Forge Mill Needle Museum. Jeg besøkte det nevnte museet for å se på deres
arkivmateriale, men veldig lite var bevart og det bevarte materialet var ikke relevant for
denne oppgavens omfang.23 Det amerikanske kartellmedlemmet, The Enterprise
Manufacturing Co.´s, hadde et arkiv frem til 1977 da det brant ned. Larson som har skrevet
flere bøker om Enterprise kjente ikke til kartellet da jeg kontaktet ham. Det har heller ikke
lyktes meg å finne noen annen litteratur som omtaler Enterprises medlemskap i et kartell eller
generelt om fiskekrokkartellet.
Statistikk
I kapittel tre benytter jeg meg av eksport- og importtall fra norske, amerikanske og canadiske
myndigheter. Disse tallene dekker ikke hele perioden eller fiskekrokmarkedet i sin helhet,
men er ment som et redskap for å gjøre det mulig å danne seg et bilde av hvordan
konkurranseforholdene var. Disse tallene indikerer at Mustad økte sin omsetning i USA og
Canada i løpet perioden.

23

Arkivet til museet innhold primært utklipp fra aviser og magasiner som kastet lys over Samuel Allcock & Co. Ltds
historie. Materialet dekket primært første halvdel av 1900-tallet. Samuel Allcock samlet også inn fiskekroker fra andre
produsenter på samme måte som Mustad, men jeg hadde ikke anledning til å ta en titt på disse under mitt besøk.

9

Informasjon om inflasjon for perioden har jeg hentet fra amerikanske og canadiske
myndigheter. Tallene som presenteres i denne oppgaven tar ikke høyde for alle faktorene som
kan tenkes å ha påvirket prisen. Dette gjøres på grunn av oppgavens omfang. I en dypere
økonomisk analyse ville det vært nødvendig å fokusert mer på blant annet råvarepriser,
fraktkostnader og lønninger til arbeidere for å forstå produsentenes prissetting.

Metode
Denne masteroppgaven er empirisk innrettet. Hensikten har vært å gi et solid empirisk
grunnlag for fremstillingen, med grundig bruk av kilder fra bedriftsarkiv. Kildene i oppgaven
har blitt kryssjekket med andre kilder, helst uavhengige, der hvor dette har latt seg gjøre.
Dette ble gjort for å styrke kildenes troverdighet. Kildene har blitt benyttet som beretning for
å studere de reisendes virke og fiskekrokkartellet. Innholdet har blitt studert med et kritisk
blikk, særlig korrespondansen mellom medlemmene i kartellet, som samtidig, i teorien, var
konkurrenter.24
Oppgaven benytter seg også av kartellteori. Kartellteori har bidradd med nyttige
begreper, og har blant annet blitt benyttet for å kunne konstatere at samarbeidet mellom
fiskekrokprodusentene var et kartell. Det har også vært nyttig å få innsikt i problemstillinger
som diskuteres i teorien og dette har i noen grad ledet meg i undersøkelsen av
fiskekrokkartellet Mustad var en del av. Underveis i dette arbeidet har empiri om kartellets
virke blitt knyttet opp mot kartellteori.
Den delen av oppgaven som omhandler Mustads reisende rolle i salget og innhenting
av informasjon er samlet i kategorier, istedenfor å fremstille hver enkelt reise hver for seg.
Dette gjøres for å tydeligere få frem hva de reisende gjorde og hva slags informasjon de
hentet inn. Fremstillingsformen i oppgaven er gjennomgående tematisk med et tydelig
unntak. I kapittel 7 hvor prisjusteringene i kartellet behandles er fremstillingen kronologisk så
det skal bli mer oversiktlig for leseren å følge justeringene.
Kombinasjonen av ulike metodiske tilnærminger har blitt gjort for å bidra til å gi et
mer helhetlig bilde av Mustads salgsstrategi i Nord-Amerika i perioden.

Kartellteori
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Året 1915 markerer et skifte for Mustad i hvordan de opererte på det amerikanske og
canadiske markedet. Mustad hadde til da konkurrert i et fritt marked i fri konkurranse med de
andre tilbyderne av fiskekrok. I 1915 søkte Mustad å samle tilbyderne av fiskekrok i USA og
Canada i et kartell og dermed gå bort fra et fritt marked. Teorien som omtales i de følgende
sidene må ikke sees på som et forsøk på å belyse alle sider ved et kartell. Her fokuseres det
på trekk ved kartell som kan knyttes direkte opp mot fiskekrokkartellet jeg behandler.
Et kartell er et økonomisk samarbeid mellom bedrifter. Kartellers form og formål kan
variere i stor grad. Bedriftene kan samarbeide om pris, produksjonsmengde eller dele opp
markedet seg imellom, slik at hver bedrift får utdelt sitt område hvor den er eneleverandør.
Kartell ansees i store deler av verden i dag som noe negativt. Kartellsamarbeid svekker
konkurransen i markedet og fører ofte til økte priser for forbrukeren. Et av de mest kjente
kartellene i dag er OPEC. Dette er et samarbeid mellom en rekke oljeproduserende nasjoner
som regulerer produksjonen av olje for å holde stabil og høy oljepris. Kartellvirksomhet er i
dag ulovlig i de fleste land i Vesten og i enkelte land har det vært ulovlig i over 100 år.
Karteller som har operert ulovlig har derfor forsøkt å operere i det skjulte. Teorier rundt
kartellvirksomhet baserer seg primært på erfaringer fra lovlige karteller og ulovlige karteller
som ble oppdaget, ofte av myndighetene. Margaret C. Levenstein og Valerie Y. Suslow
argumenterer i sin metaanalyse av tidligere kartellforskning for at det er vanskelig å vite
nøyaktig hvordan ulovlige karteller som aldri blir oppdaget organiserer seg:
”…because cartels are often secretive and even illegal, sample selection reflects the legal
regime in which the cartels operated. In some cases, samples are literally selected by
prosecutors; in such cases we simply do not know whether cartels that run afoul of legal
authorities are similar to or different from cartels that manage to escape unnoticed.”25
(Min utheving)

Ervin P. Hexner mener at ordet ”kartell” ble brukt for å betegne et økonomisk mønster
blant bedrifter i Tyskland. Han skriver ”The word cartel, though centuries old, was first used
in the year 1879 to designate private market-control mechanisms of entrepreneurs.”26
Karteller defineres på ulike måter. Variasjonen av karteller gjør det krevende å samle dem i
en definisjon uten å være veldig generell. Rolv Petter Amdam (et al.) definerer karteller som
”…en ordning for økonomiske aktører for å samordne seg.”27 Denne definisjon er imidlertid
veldig generell og gir ikke informasjon om hvordan de samarbeider. George W. Stocking og
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Myron W. Watkins understreker at på tross av at karteller kan være veldig ulike så har det ett
fellestrekk ”They seek to free producers from the influence of market forces and to subject
the market to deliberate, concerted control, by and for producers. They represent a type of
economic planning - planning primarily for the protection and promotion of producers
interest.” Videre definerer Stocking og Watkins karteller som ”…an arrangement among, or
on behalf of, producers engaged in the same line of business designed to limit or eliminate
competition.”28 Karteller tar gjerne form av et horisontalt samarbeide mellom bedrifter.
Rondo E. Cameron og Larry Neal definerer på følgende måte ”A cartel is an
agreement or contract among nominally independent firms to fix prices, limit output, divide
markets, or otherwise engage in monopolistic, anticompetitive practices.”29 Denne
definisjonen går mer konkret inn på hva et kartell ofte samarbeider om. Jeg vil legge denne
definisjonen til grunn i mitt videre arbeid i denne oppgaven.
Før vi går videre for å se på hva som er formålet med karteller vil det være nyttig å se
på hva det er som skiller karteller fra andre former for ulovlig økonomisk samarbeid mellom
bedrifter. Fear argumenterer for at det i enkelte tilfeller kan være utfordrende å avgjøre når et
samarbeid kan betegnes som et kartell.30 Andre former for ulovlig samarbeid mellom
bedrifter betegnes her som økonomisk kollusjon. Dette fordi begrepet er knyttet opp det
engelske ordet ”collusion”. Paul L. Eckbo skiller mellom «collusion» og «cartel» på følgende
måte «… explicit collusive agreements that are labelled cartel agreements.»31 Skillet mellom
økonomisk kollusjon og karteller baseres på om det finnes en konkret avtale mellom partene
eller ikke.
Formål
Økonomiske insentiver ligger til grunn for dannelsen av karteller og Levenstein og Suslow
argumenterer for at karteller ser ut til å øke priser og fortjenesten til produsentene.32 Formålet
til de ulike kartellene varierer, men vi kan dele inn den tradisjonelle forståelsen i to
kategorier. Det første tradisjonelle formålet er at karteller har som formål å danne
monopolistiske tilstander på markedet. Med monopolistiske tilstander menes det at
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konkurransen på markedet tones ned mellom medlemmene i kartellet for å oppnå tilnærmet
de samme fordelene som om de kun hadde vært én stor aktør på markedet.
Den andre tradisjonelle forståelsen påpeker at karteller også kan dannes med formål
om å bevare medlemmenes posisjon på markedet som kanskje ellers ville gått konkurs.
Barjot, referert til av Jeffrey Fear, argumenterer for at karteller også kan ha som motiv å
bevare medlemmene:
”Some definitions of cartels include the intent to monopolize markets, but the motivations to
form cartels were so varied, so few cartels actually achieved monopolies, and many were
established with the implicit aim to preserve competitors rather than competition...”33

Ifølge Fear påpeker både Liefmann og Schröter kartellets funksjon som et stabiliserende
organ som skal gi medlemmene sikkerhet rundt sin egen fremtid.34 For eksempel ved usikre
tider som en verdenskrig.
Tidsaspektet er også viktig for å forstå hvorfor karteller dannes et bestemt sted til en
bestemt tid. Hvorfor fant ikke kartellet sammen fem år tidligere? For å forstå dette må vi
forstå formålet med kartellet, hva som gjorde det slik at bedriftene fant det hensiktsmessig å
finne sammen i et kartell i den aktuelle perioden.
Utfordringer karteller møter
Kartellers relativt korte levetid, 5 til 6 år, indikerer at karteller støter på utfordringer som ikke
alltid er løsbare.35 Vi vet at karteller kan oppleve problemer både intern og eksternt.
Levenstein og Suslow peker på tre utfordringer alle karteller må forholde seg til:
”Cartels do face challenges. Very generally, these challenges can be grouped into three
categories: first, selecting and coordinating the behaviour of all cartel participants on
mutually consistent, collusive strategies; second, monitoring the behaviour of cartel
participants to detect and deter defections from these collusive strategies; and third,
preventing entry (or expansion) by noncartel firms.”36

Interne problemer
Vi ser at det er en utfordring for kartellet å finne en strategi de skal jobbe ut i fra. Dette er
fordi medlemmene har forskjellige interesser og det må forhandles frem til et slags
kompromiss. Dette er på ingen måte en enkel prosess og Levenstein og Suslow påpeker at
mange kartellforsøk faller sammen allerede i innledende forhandlinger fordi de ikke makter å
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enes om en felles strategi.37 Videre reforhandles kartellets strategi fra tid til annen.
Medlemmenes interesser kan ha endret seg i løpet av denne perioden og det er ikke lenger
mulig for medlemmene å samles om et kompromiss.
Bedrifter går inn i kartellsamarbeid med økonomiske insentiver. Hvis et medlem
finner ut at det er mer lønnsømt for dem å bryte med kartellet enn å bli værende, kan dette
true kartellets eksistens. Levenstein og Suslow beskriver dette fenomenet som ”Fangens
dilemma”. De skriver ”In a repeated setting, a firm weighs the expected gain from cheating
today (the benefit from cheating) with the expected reduction in future discounted profits that
follows cheating (the cost of cheating).”38
Eksterne problemer
Et kartell med en liten markedsandel har dårligere forutsetninger for å lykkes enn et kartell
med en betydelig markedsandel. Bedrifter som står utenfor kartellet kan profitere på at de
andre samarbeider. Hvis kartellmedlemmene hever prisene sine eller begrenser produksjonen
sin kan dette føre til at flere kunder velger bedriften(e) som står utenfor kartellet, hvis det er
noen. Slik kan utenforstående bedrifter profittere på kartellet. Karteller bør altså ha med seg
en betydelig del av tilbudssiden i samarbeidet. Jones argumenterer for at hvis sentrale
produsenter står utenfor samarbeidet, vil det lett falle sammen. Både Fear og Jones påpeker at
det er enklere å etablere stabile internasjonale karteller hvis den globale industrien er høyt
konsentrert, produksjon samlet hos noen få, store aktører. På begynnelsen av 1900-tallet var
mange industrier mer konsentrert enn noen gang tidligere i historien.39 Jones påpeker at ”It
was far easier to organise industries when there were only a handful of major corporations
than in a situation of hundreds or thousands competing firms.”40 Utover 1800-tallet ble det
mer og mer vanlig at arbeiderne ble organisert i fabrikker og avanserte maskiner ble tatt i
bruk i produksjonen. Økt produksjonskapasitet hos en enkelt bedrift kombinert med en
utvikling av infrastrukturen som ga bedre distribusjon gjorde det mulig å dekke stadig større
områder for færre bedrifter.
Et forsøk på å regulere tilbudssiden, som et kartell gjør, kan også føre til at det oppstår
nye tilbydere som ønsker å profittere på samme måte som eksisterende bedrifter som står
utenfor kartellsamarbeidet. Slik sett kan et kartell føre til flere tilbydere på markedet.
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Levenstein og Sulsow understreker at det var en styrke for kartellet om
etterspørselskurven etter produktet kartellet samarbeidet om var uelastisk. Hvis det fantes
alternative valgte mange kunder den alternative varen i stedet.41
Forsøk på å overkomme utfordringene
Kartellets mulighet til å vedvare ligger i en god organisatorisk struktur, men avhenger også
av eksterne faktorer som kartellet ikke har kontroll over. Levenstein og Suslow understreker
at:
”There are two answers: both are necessary but neither sufficient. First, the cartels that
survive are located in industries whose exogenous features make collusion easier. Second,
cartels that survive organize themselves to address and overcome the problems of
coordination, cheating and entry.”42

Eksogene, eller eksterne faktorer, påvirker også kartellets muligheter for å lykkes, men videre
vil jeg her se på de tiltakene karteller kan iverksette for å søke å løse de interne problemene.
Dette gjøres fordi dette er mest relevant for analysen av fiskekrokkartellet hvor ikke eksogene
trusler var et framtredende problem.
Levenstein og Suslow påpeker at utfordringene rundt å koordinere kartellets
medlemmer og forhindre juks ligger i en fleksibel organisasjon som kan tilpasse seg den
dynamiske økonomien. Kartellet må hele tide forholde seg til markedet og etablere en
organisatorisk ”…structure that allows them to solve these problems continuously.”43
Kartellers korte levetid forteller oss at dette er en svært krevende prosess. Over tid blir
kartellmedlemmene bedre kjent med hverandre gjennom kommunikasjonen for å sikre at
kartellet vedvarer, og Levenstein og Suslow påpeker det de betegner som ”cartel learning”.
Medlemmene danner seg et bilde av de andre medlemmene og hvordan de forventes å handle
i ulike situasjoner. Levenstein og Suslow skriver ”Firms´ expectations about their
competitors´ propensity to cooperate can have a significant impact on the success of
collusion. These expectations may be influenced by previous interaction, interaction in other
markets, and cultural similarities or differences.”44 Denne informasjonen om hverandres
handlingsmønster kan også bygges opp gjennom samarbeid om ikke-kartell relaterte ting.
Fear argumenterer for at karteller som samarbeider om ting som ikke er direkte relatert til
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kartellet, har en større sannsynlighet for å vedvare. Han skriver ”Once one learn to cooperate
over time, the socialization process might strengthen further cooperation/collusion.”45
Kartellets arbeid med å koordinere priser og salg blir en enklere oppgave dersom
produktet eller tjenesten som kartellet samarbeider om er standardisert. Med dette menes at
alle medlemmene tilbyr tilnærmet identisk produkt eller tjeneste. Levenstein og Suslow
argumenterer for at standardisert produkt gjør det enklere for kartellet å desentralisere
organisasjonen.46
For å effektivisere kartellet påpeker Levenstein og Suslow at suksessfulle karteller
ofte utvikler en hierarkisk organisasjon som kan sørge for at kartellets avgjørelser
gjennomføres. Dette kan for eksempel gjøres gjennom et felles salgsapparat som sikrer at det
karteller selger til riktig pris eller produserer riktig mengde, avhengig av kartellets form. En
tydelig hierarkisk organisering er imidlertid en veldig synlig struktur utenfra som lett
oppdages og Levenstein og Suslow påpeker videre at det finnes en rekke andre
organisatoriske løsninger som minsker sannsynligheten for å bli avslørt.47
Karteller kan altså fungere over en lengre periode hvis de eksterne forholdene er
gunstige og samarbeidet innad i kartellet fungerer godt. Likevel så møter karteller en eller
annen gang på en hindring de ikke makter å overvinne samlet. Levenstein og Suslow
argumenterer i sin metaanalyse for at ”In many case studies, authors asserted that cheating
was simply not a problem for the cartel. Bargaining problems were much more likely to
undermine collusion than was secret cheating.”48
Konkurranse innad i karteller
Karteller opphører ofte, som nevnt ovenfor, på grunn av en interessekonflikt mellom
medlemmene. De har forskjellige interesser og meninger om hva som vil være best for seg
selv og kartellet. Dette kan overføres til Fears fokus på konkurransen innad i kartellet. Han
tar for seg kartellvirksomheten i Vesten på 1900-tallet, primært i mellomkrigstiden. Tidligere
har jeg vist til at kartellvirksomhet kan sees på som verktøy for å oppnå monopolistiske
tilstander eller en mer defensiv tilnærming gjennom å forsøke å bevare sin posisjon og
økonomisk trygghet. Fear ønsker å trekke inn konkurranseaspektet innad i kartellet og
poengterer at karteller også kan være et verktøy i arbeidet med å utkonkurrere konkurrenter.
Fear argumenterer for at ”If one takes the perspective that joining cartels is a form of
45
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competitive strategy, or at least a cooperative waystation on the road towards future
competition, one can explain why cartels have not damaged economic growth as much as
some might expect.”49
Fear poengterer at karteller ikke fjernet konkurransen mellom medlemmene, men at
karteller omformet konkurransen. Selv om medlemmene samarbeidet om prisen på et produkt
så konkurrerte de på en rekke andre områder. For eksempel leveransetid, varemerke,
produksjonskostnader og innkjøp av råvarer. Fear skriver:
”In short, because cartels regulated industry, they redesigned incentives, barriers, and
sanctions for firms-in principle no differently than public policy regulations shaping
competitive practices…If one reconceptualizes the study of cartels as (self) regulation, then
one shifts attention away from cartel success or failure to how enterprises competitively react
within given industry constraints over time. Instead of cartels halting competition, cartels
recast competition.”50 (Min utheving)

Fear beskriver dannelsen av karteller som entreprenørskap, spesielt ulovlige karteller
der samarbeidet måtte skje i det skjulte. Medlemmene i kartellet var samlet og enige om de
grove trekkene for kartellet, å selv ta kontroll over tilbudssiden i markedet, men de satt alle
med forskjellige interesser som avhang av geografi, kultur, markedsandel, rolle i kartellet
osv. Fear skriver:
”Cartels altered strategic incentives, but hardly ensured tranquillity. Setting quotas or market
shares involved highly mysterious rounds of negotiations, more equivalent to late-night poker
games than rational worksheet calculations…In practice, cartels were a motely collection of
compromises that fundamentally restructured the nature of competition depending on the
provisions of the individual cartel agreement.”51

Fear argumenterer for at en fremstilling hvor karteller sliter med profiterende utenforstående
eller ulydige medlemmer er for enkel. Han argumenterer for at konkurranseaspektet forblir i
kartellet gjennom mange ulike mekanismer som gjør det for enkelt å forklare kartellers
utfordringer som juks og profitterende utenforstående konkurrenter.52 Dette strider med
Levenstein og Suslow som peker på profiterende utenforstående og ulydige medlemmer som
to sentrale problemer for alle karteller. Samtidig så vet vi at Levenstein og Suslow
konkluderte med at uenigheter i forhandlingene var den primære årsaken til at mange
karteller brøt sammen. Jones trekker også frem uenighet under forhandlinger i karteller som
dets største utfordring.53

49

Fear, "Cartels," 269.
Ibid., 286.
51 Ibid., 282 og 85.
52 Ibid., 283.
53 Jones, The Evolution of International Business : An Introduction, 125.
50

17

Fear påpeker at kartellers korte levetid har ført til et ensidig fokus på hvorfor karteller
opphører og skriver at det heller burde fokuseres på hvorfor kartellene varer så lenge som de
gjør. Videre trekker Fear blant annet frem at kartellmedlemmene hadde flere likhetstrekk og
dermed hadde lettere for å samarbeide med hverandre. Han skriver “Entrepreneurs and
managers commonly came from similar professional, geographic, or cultural milieus, which
helped overcome gaming inside cartels.”54
Fear har ikke et bastant syn på karteller som et onde. Mason og Schröter fremmer,
ifølge Fear, begge eksempler på karteller som har bidratt på positive måter i samfunnet. Dette
gjennom å forsyne USA med krigsmateriell under andre verdenskrig og deling av patenter.55
Internasjonale karteller i perioden 1915-1921
Kartellsamarbeid hadde sin storhetstid i mellomkrigstiden. Jones beskriver bedriftene som en
dynamisk organisasjon som tilpasset seg den nye situasjonen. Han argumenterer for at “Firms
responded to changing political and economic conditions in foreign markets by shifting
between strategies.”56 En måte bedriftene tilpasset seg konkurransen var å innlede et
samarbeid på tilbudssiden. Jones påpeker at særlig produsenter samlet seg i karteller og at en
betydelig andel av produsentene innen ulike industrier var samlet i kartellet på 1930-tallet.
Videre argumenterer han for at mange av disse kartellene ble inngått på grunn av
nedgangstid, politisk uro og valutakontroll. Kartellet var ment å løse disse utfordringene.57
Stocking og Watkins argumenterer for at det første internasjonale kartellet ble
opprettet allerede i 1896.58 Jones trekker frem forbedringen av kommunikasjonsmidler på
slutten av 1800-tallet som viktige faktorer for spredningen av internasjonal
handelsvirksomhet.59 Videre argumenterer han for at denne utviklingen ga bedriftene andre
muligheter enn å kun opprette fabrikker og andre former for investeringer i utlandet. Det ble
mulig å transportere varer mer effektivt og med lavere kostnader. Videre ble det mulig å
kommunisere raskt med mennesker på andre siden av kloden gjennom telegrammer. Som
tidligere nevnt, påpeker Jones at bedrifter tilpasser strategiene sine i henhold politiske og
økonomisk endinger. En av strategiene som ble tatt i bruk var å danne internasjonale
karteller. Jones trekker frem grunner som ”…depressed market conditions, growing political
54
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risk, exchange controls and the support of governments” for at kartellvirksomhet blomstret i
mellomkrigstiden.60
Internasjonale karteller som holdt til i Europa samarbeidet, ifølge Notz, vanligvis om
å regulere prisene, hvordan kreditt skulle innrømmes, termer rundt innpakning og generell
salgskutyme. I enkelte tilfeller samarbeidet karteller rundt ”…elimination of unprofitable
lines of manufactures and restriction to certain standard sizes, grades, qualities etc.”61
Krigsutbruddet i 1914 førte til at en stor del av de internasjonale kartellene opphørte
eller måtte endres på grunn av de geopolitiske endringene, særlig de kartellene med tyske
medlemmer. Notz påpeker at det også oppsto enkelte nye internasjonale karteller i løpet av
krigen.62
Lovverket i landene fiskekrokkartellet omfattet varierte. Schröter deler inn nasjonenes
holdninger til kartellvirksomhet i mellomkrigstiden i fire kategorier: positive til karteller,
positiv grunnholdning kombinert med litt skepsis, generelt ambivalent syn på
kartellvirksomhet og generelt forbud mot kartellvirksomhet. Videre plasserer Schröter Norge
i den mest positive gruppen, England og Canada i den ambivalente gruppen, og USA i den
siste gruppen med forbud mot kartellvirksomhet.63 Kartellsamarbeid var altså forbudt på det
amerikanske markedet og det var heller ikke uproblematisk på det canadiske markedet i den
perioden. I 1910 innførte Canada sine første lover mot kartellsamarbeid, The Combines
Investigation Act. Dette var et organ som overvåket bedrifter for å oppdage eventuelle
ulovlige samarbeid mellom dem.64 Schröter argumenterer for at britiske myndigheter
oppfordret engelske bedrifter til å samle seg for så å engasjere seg i internasjonale karteller.65
Oppgavens bidrag
Jeg skal knytte tidligere forskning om Mustads reisende i et konkret marked i et konkret
tidsrom, det amerikanske og canadiske markedet i perioden 1903-1921. Slik vil jeg bidra med
en mer dyptgående forståelse av hvordan Mustad og deres reisende gikk frem på det aktuelle
markedet. Oppgaven fungerer også som et bidrag til et empirisk eksempel innen
kartellforskning. Den omhandler et ulovlig kartell i perioden 1915-1921 på det amerikanske
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og canadiske markedet som ikke ble oppdaget. Dette eksemplet kan fungere som et bidrag til
forskningen om hvordan ulovlige karteller som ikke ble avdekket opererte i perioden.
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3 Introduksjon til fiskekrokmarkedet i USA
og Canada
Før vi går i gang med å se på Mustads reisende er det hensiktsmessig kort å introdusere
hvordan fiskekrokmarkedet var i USA og Canada, og Mustads andel av og plassering i
markedet. Et interessant aspekt det er verdt å merke seg er at alle de sentrale produsentene
var eid og drevet av familier. Familienavn som Pflueger, Mustad og Milward var alle
involvert i den daglige driften av sine respektive bedrifter.
Det amerikanske og canadiske fiskekrokmarkedet var et godt etablert og
kommersialisert marked. Wicken viser til at Mustads konkurrenter flere steder rundt om i
verden var fiskerne, fordi de lagde sine egne kroker. I USA og Canada kjøpte imidlertid
fiskerne fiskekroker fra produsenter og det er ikke bevart noen korrespondanse som indikerer
at fiskerne selv lagde fiskekroker. For å lykkes på disse markedene ble altså Mustad nødt til å
ta markedsandeler fra de andre produsentene. Vi skal se hvordan de gjorde dette. Mustad vant
frem på bekostningen av konkurrentenes markedsandeler, men først introduseres Mustads
konkurrenter i dette markedet.
The Enterprise Manufacturing Company of Akron, Ohio
En av Mustads viktigste konkurrenter var lokalisert i USA, The Enterprise Manufacturing
Co., som hadde en betydelig markedsandel i eget land. Enterprise var en stor bedrift som
produserte en mengde ulike produkter, blant annet fiskekroker og fiskeutstyr. Enterprise var i
1899 ”…the major producer of fish hooks in America.”66 Enterprise gikk i perioden 19061913 gjennom en kritisk periode. En familiefeide resulterte i at en av brødrene brøt ut av
Enterprise og opprettet en egen fabrikk på andre siden av byen og tok navnet The E. A.
Pflueger Company. E. A. Pflueger allierte seg med velstående personer og fikk en betydelig
sum til oppstarten av den nye bedriften. En del av denne summen ble investert i nye,
effektive fiskekrokmaskiner. Ifølge Larson, som refererer til en artikkel i Forest and Stream,
ble den nyoppstartede fabrikken beskrevet som den beste av sitt slag i USA og var en direkte
konkurrent til brødrene hans i Enterprise.67
E. A. Pflueger og de andre brødrene forsonet seg og fusjonerte de to selskapene i
1913 under Enterprise-navnet. Larson skriver:
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”…the Enterprise Manufacturing Co.- which now profiled both its original and new E. A.
Pflueger factories in their letterheads - -likeley tok over and expanded the E.A. Pflueger hook
enterprise. This helps explain the even more massive explosion in Pflueger hooks that took
place in the wake of the First World War.”68

Enterprise produserte primært de mest populære kroktypene, men tok også imot
spesialbestillinger. Et brev skrevet av Enterprise informerte om at de tok imot
spesialbestillinger, men at kvantumet måtte være på over 20 000 for å få kostnadene ned på et
realistisk nivå.69
Produsenter fra Redditch, England
Mustad konkurrerte også med engelske bedrifter i USA og Canada og disse kom fra
Redditch-distriktet, syd for Birmingham, som var arnestedet for moderne
fiskekrokproduksjon. Hurum beskriver de britiske, særlig engelske, produsentene som
dominerende på verdensmarkedet på slutten av 1800-tallet.70 Krokproduksjonen i Redditch
var nært knyttet opp mot produksjonen av nåler og de fleste bedriftene produserte begge
metallartiklene. Blant de største og mest kjente fiskekrokprodusentene var Henry Milward &
Sons, Samuel Allcock & Co. Ltd. og Arthur James Esq. som alle var med i fiskekrokkartellet.
Vi kommer tilbake til fiskekrokkartellet i kapittel 6 og 7.
Henry Milward & Sons var den største fiskekrokprodusenten i Redditch. De
produserte fiskekroker, nåler og mye annet fiskeutstyr. De hadde et godt fotfeste i USA og
Canada. Henry Milward & Sons, heretter Milward, hadde reisende som reiste over Atlanteren
relativt ofte, om ikke hvert år. En reisende fra Milward ved navn Mr. Avery er omtalt ved
flere ulike anledninger i Mustads korrespondanse.71
Samuel Allcock var en annen sentral aktør i Redditch. De produserte også fiskekroker,
nåler og annet fiskeutstyr. Vi vet at Samuel Allcock tidlig fattet interesse for det amerikanske
og canadiske markedet. Bedriften opprettet allerede i 1877 et utsalgssted i Toronto, Canada.
Denne forretningen ble opprettet i samarbeid med andre bedrifter og var i 1921 fortsatt blant
de viktigste utsalgsstedene i Canada. Dog omsatte de også andre kroker enn kun Samuel
Allcocks kroker. Haagensen beskrev Allcock, Laight & Westwood i 1921 på følgende måte:
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”…det er det störste specialfirma i fishing tackle paa det Amerikanske
Kontinentet…Alcock(sic.) i Redditch har bare nogen faa aktier, ellers har Mr. Kennedy og
hans kompagnon kjöpt ut de tidligere indehavere paa denne side.- Jeg har forstaaet, at firmaet
paa en maate representärer Alcock(sic.) for fluer og andet fishing tackle, og der kjöpes kanske
endnu nogen ringed hooks derfra, men Mr. Kennedy sa, at han staar fuldständig frit.”72

Arthur James var en stor konkurrent av Mustad innen sjøfiske. Av brevhodet på
brevene Mustad har mottatt kan vi lese at de var ”Manufacturer of needles and fish hooks.”.73
I den begrensede korrespondansen mellom Arthur James og Mustad er det ikke noe som
tyder på at de produserte annet fiskeutstyr som for eksempel fiskestenger, fluer, dupp osv.

Styrkeforholdet på det amerikanske og canadiske markedet
Mustad solgte flere kroker til det amerikanske markedet enn det canadiske. Styrkeforholdet
mellom produsentene varierte i de to landene av ulike årsaker. Det amerikanske markedet var
nok et større marked. I USA hadde Enterprise et fortrinn i kraft av at deres fabrikker lå i USA
og dermed hadde kortere leveringstid enn de europeiske konkurrentene. Videre slapp
Enterprise å fortolle krokene sine for det amerikanske markedet. Dette ga dem et
konkurransefortrinn i pris. Christian Mustads høyre hånd, Rudolf Nielsen, skrev følgende i
1914 om tilstanden på det amerikanske markedet:
”Vi er jo nu allerede inde i Amerika og sælger uten tvil en god del mer end nogen av de
engelske fabrikanter, - baade hva sjö-og flodkroker angaar; - der er imidletid en del huser som
endnu kjöper i England – væsentlig Fishing Tackle makers – og skjönt de muligens hver for
sig ikke er saa store, saa vil det dog samlet bli en god del, da flere bruker betydelige kvanta
for eksempel av Treble hooks.
Enterprise og Pflüeger er de to amerikanske fabriker, som De selvfölgelig ikke
besöker. De gjör imidlerid hovedsagelig kun S.P. Kirby og Limerick, hvorav de dog sælger
meget store kvanta i Staterne, sikkert mere end alle utenlandske tilsammen. Vi kan desværre
skjönt tolden nu er nedsat fra 45% til 30% ialfald for nærværende ikke gaa ned til Enterprises
priser, men forskjellen er nu ikke saa svært stor. Vor kvalitet er dog meget bedre og vi har i
fjor solgt mere end noget tidligere aar.
…De hovedsaglige engelske konkurrenter er Milward og Allcock i flodkroker og
Arthur James i sjökroker, men som sagt har vi mere og mere fortrængt ogsaa disse mærker.”74

Basert på statistikk over import av fiskekrok fra norske, amerikanske og canadiske
departementer, rapporter fra Mustads reisende og statistikkbyråer, er det mulig å danne seg et
bilde av norsk eksport av fiskekrok til USA og Canada. Dette på tross av at den kun
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eksisterer i bruddstykker. Før tollsatsen på 45% i 1909 ble ikke fiskekroker fortollet under en
egen sats, men som stål. Dermed ble det ikke ført et eget register for fiskekroker hos
amerikanske tollmyndigheter før dette året. Mustad fikk i 1909 en fordel overfor de engelske
produsentene. Tollsatsen for de engelske krokene ble beregnet ut fra markedsprisen på det
britiske markedet. Amerikanske myndigheter kjente ikke til markedsprisen for fiskekrok i
Norge og beregnet tollsatsen ble dermed beregnet ut i fra produksjonskostnader.75 I 1913 ble
satsen imidlertid justert ned til 30%.76
I denne perioden ble ofte alt fiskeutstyr samlet under kategorien ”fishing tackle” som
kan oversettes til fiskeutstyr. Dette gjør det til en utfordring å finne aktuell statistikk. En
annen utfordring er at vi ikke vet hvor mye det totale salget av fiskekrok i henholdsvis USA
og Canada økte, hvis det økte, fra år til år. Dette gjør det problematisk å kun benytte seg av
tall på norsk import som bevis for at Mustad vokste i målt i markedsandeler på de respektive
markedene.
Tabell 3.1 : Oversikt over import av norske kroker til USA 1907-1915 i USD

År
1907

Verdi

1908

14374 11202

1909

1910

Ukjent

Ukjent

1911

1912

1913

1914

1915

23167 20013 29000 42000 45000

Kilder: Tallene for 1907 og 1908 er hentet fra Department of Commerce and Labor. "Commercial Relations of the United
States with Foreign Countries. During the year 1908. Vol. 1." Washington: Washington government printing office, 1909,
296.; Tallene for 1911 og 1912 er hentet fra Department of Commerce. “Commercial Relations of the United States with
Foreign Countries - Revised Statistics Calendar Year 1912.” Washington: Washington government printing office, 1914,
54.; Tallene for perioden 1913-1915 er hentet fra Bradford, C. The American Angler. New York: Angler's Publishing
Company, 1917, 502.

Inflasjonen i samme periode var på 8,6%.77 Det er ikke mulig å utelukke at krokene som ble
importert fra Norge også kom fra andre produsenter enn Mustad. Vi kjenner i dag imidlertid
ikke til andre konkurransedyktige produsenter som kan tenkes å ha eksportert mengder til
USA eller Canada. I 1917 startet Thoring A/S opp produksjon i Stavanger, men dette er
imidlertid to år etter det siste året jeg presenterer tall fra.78 Hans Jørgen Hurum siterer en
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bergensk avis som skrev i 1918 at ”Et andet Fag er Angelmakerfaget. Det er allerede længe
siden dette Fag begyndte sin Tilbakegang og nu kan betragtes som ganske ophørt.”.79 Det
virker rimelig å anta at Mustad sto for en betydelig andel av fiskekroker som ble eksportert
fra Norge, hvis ikke hele eksporten.
Importtallene illustrert i tabell 3.1 viser at amerikansk import av norskproduserte
fiskekroker ble tredoblet i løpet av en åtteårsperiode. Veksten ser ut til å ha fortsatt etter
1915. Christian Mustad skrev i 1921 et brev hvor salget til Mustads største kunder i 1920
listes opp. Brevet viser at Mustad i 1920 solgte fiskekroker til USA for en verdi på over 150
000 amerikanske dollar. Dette indikerer at Mustads eksport til USA fortsatte å øke etter 1915.
En svakhet ved disse tallene er at de indikerer salget for det inneværende året, ikke verdien på
innførte varer i USA det aktuelle året. Mustad slet med sene leveranser i denne perioden og
det er rimelig å anta at en del av den totale summen på over 150 000$ ble forsinket, og
dermed ikke importert av amerikanske kunder i 1920. Likevel er det rimelig å anta at
eksporten til USA økte betraktelig i perioden.
I en tariffundersøkelse gjennomført av amerikanske myndigheter ble det i 1921
konstatert følgende om import av fiskeutstyr til USA:
”Over 95 per cent of the total foreign fishing tackle sold in United States comes from the
United Kingdom and Norway. Until recent years Norway´s portion of the American trade was
comparatively small, amounting, in the fiscal year 1911, to only 13 per cent of the total
American imports, whereas the portion of the United Kingdom for that year was 85 per cent.
The amount from Norway increased annually after 1911 until the calendar year 1919 they
amounted to nearly 40 per cent of the total, whereas imports from the United Kingdom
decreased annually until the calendar year of 1919 they amounted to about 56 per cent of the
total.”80

I løpet av en tiårsperiode opplevde Mustad betydelig fremgang på det amerikanske
fiskekrokmarkedet. Amerikanske myndigheter konkluderte med at ”At the present time
(1920) foreign competition comes chiefly from the Untied Kingdom and Norway, the latter
country having of late years increased its sales to this country, largely at the expense of the
British trade.”81 Det er viktig å presisere at prosentsatsene i sitatet ovenfor inkluderer salg av
alt fiskeutstyr, ikke kun kroker. Disse tallene er altså ikke representative for Mustad andel av
importerte kroker til USA. Den lå trolig på et betydelig høyere nivå. Som vi skal se senere i
oppgaven eksporterte Mustad kun artikkelen fiskekrok til USA og Canada.
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Hurum, Med Allverden På Kroken, 47.
United States Tariff Commission. “Tariff Information Surveys on the Articles in Praragraphs 132 and 133 of the Tariff
Act of 1913 and Related Articles in Other Paragraphs.”, 49.
81 Ibid., 44.
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Tabell 3.2 : Oversikt over import av utenlandske kroker til Canada 1913-1919 i CAD

År
1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

2 200

3 742

4 481

Ukjent

10 827

16 566

18 954

Britiske
kroker 20 627

20 407

16 623

19 747

25 938

25 592

41 756

Total
import

27 793

21 989

34 590

39 826

45 615

67 857

Norske
kroker

Verdi

26 613

Kilder: Tallene for 1913 er hentet fra MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi).
Korrespondance., Brev fra S. Haagensen til C. Mustad, 23.9.1914; Tallene for 1914 (ekls. ”Britiske kroker” og ”Totalt”) og
1915 er hentet fra Statistisk sentralbyrå, ”Konsulatberetninger – Indberetninger fra norske legationer og konsulater m. m.
1916”; Tallene for 1914 (ekls. ”Norske kroker”) og perioden 1916-1919 er hentet fra personlig kommunikasjon med i e-post
med Stewart Deyell hos Statitics Canada, 27.5.2016. Se vedlegg 1.

Inflasjon i Canada var perioden 1914-1919 på 9,4% prosent.82 Tabell 3.2 tar for seg importen
av kommersielle fiskekroker til Canada. Dette var kroker som ble innført tollfritt og ble
primært brukt av yrkesfiskere. Importtallene viser at norske kroker i løpet av en
seksårsperiode økte sin import med nesten det nidobbelte. I løpet av samme periode doblet
den engelske importen seg. Likevel ser vi at den engelske importen i 1919 var dobbelt så stor
som den norske. Året 1919 illustrerer at Norge økte sin eksport av fiskekroker til Canada,
men at de likevel tapte markedsandeler innen importerte kroker på grunn av den økte totale
importen.
Mustad hadde en ubetydelig andel av det canadiske markedet for sportskroker. Noe av
forklaringen på dette henger sammen med England og Canadas daværende og tidligere
politiske forhold seg imellom. Engelske sportskroker ble fortollet med en lavere sats, 22,5%,
enn fiskekroker fra andre nasjoner, som var 35%.83 I tillegg var de engelske sportskrokene
godt etablert og hadde et godt rykte. Vi ser likevel en tendens til at Mustads salg i USA og
Canada var økende i perioden. I de kommende kapitlene skal vi se på faktorer som var med
på påvirke salget. Vi vender oss først mot de reisendes virke på markedet. Deretter vies to
kapitler til å undersøke fiskekrokkartellet som Mustad initierte i 1915.
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Bank of Canada, ”Inflation Calculator” Denne kalkulatoren har kun tall fra 1914 og utover. Inflasjonen på 9,4% er dermed
for perioden 1914-1919.
83 MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi). Korrespondance., Brev fra R. Nielsen til S.
Haagensen, 24.4.1914.
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4 De reisendes kontakt med salgskanaler
Før vi går i gang med å ta for oss Mustads salgskanaler er det hensiktsmessig med en liten
introduksjon av de tre mennene, Christian Mustad, S. Haagensen og Gunnar Dahl, som reiste
i Mustads embete til USA og Canada i perioden. Deretter ser vi på Mustads reisende virke i
møte med salgskanalene Mustad hadde etablert i landene, som her deles inn i to grupper,
agenter og kunder.

Christian Mustad
C. Mustad reiste til USA og Canada i 1903, 1904, 1907, 1910, 1911 og 1912.84
Kildematerialet fra reisene i 1903 og 1904 er svært begrenset, mens kildene er imidlertid litt
mer utfyllende for reisene i 1907, 1910, 1911 og 1912. Etter 1912 reiste ikke Christian på
handelsreiser til USA. Mustad sendte isteden andre reisende, som korresponderte med
ledelsen i Kristiania mens de reiste, som oftest med Christian.
Mye av Mustads salgsstrategi og agentnettverk ble lagt av C. Mustad på hans reiser.
Kildematerialet er dessverre, som allerede nevnt, svært begrenset. Vi mangler for eksempel
opplysninger om reiseinstrukser som kan være fordi han ikke fikk skriftlige instruksjoner, gitt
at han var sønn og snart medeier i bedriften, heller enn at materialet har gått tapt. Uansett, i
løpet av dette kapittelet vil vi se at Mustad var godt etablert i store deler av USA da
Haagensen la ut på sin reise i 1914. I instruksjonene ledelsen ga Haagensen kommer det frem
at C. Mustad tilegnet seg mye informasjon som det ikke eksisterer noen korrespondanse på.
I løpet av C. Mustads reiser ble sportsfiske ikke satset like mye på som kommersielt
fiske, sjøfiske langs kystene utført av yrkesfiskere. Kildematerialet omtaler ikke dette valget.
Det kan ha vært fordi dette var det største markedet eller at dette var det markedet C. Mustad
vurderte at Mustad hadde størst sjanse for å lykkes. En kombinasjon av de to foregående
elementene kan også ha talt for at kommersielt fiske ble satset mest på. Vi kan trygt slå fast at
Mustad satset på kommersielt fiske ettersom alle Mustads agenturene var lokalisert i stater og
provinser langs kysten. Alle disse agenturene ble etablert av C. Mustad. Senere i kapittelet vil
vi likevel også se at Mustad også solgte en del fiskekroker til sportsfiske i USA og Canada.
Særlig gjennom salg til produsenter av annet fiskeutstyr som for eksempel sluk, spinner osv.
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En representant fra Mustad reiste over allerede i 1903. En amerikansk kunde skrev til Mustad våren 1904 om at Mustad
burde ha kjennskap den sterke favoriseringen av Arthur James´ kroker da ”…Mr. Mustad when here last season must have
discovered this.” Det kommer ikke frem noe mer informasjon om hvem i Mustad-slekten denne Mr. Mustad var. Det ser ikke
ut til at noen andre i Mustad-slekten reiste til USA i denne perioden og da vi vet at C. Mustad reiste over såpass mange
ganger de påfølgende årene er det rimelig å anta at det var han som foretok denne reisen.
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S. Haagensen og Mustads instruksjoner
S. Haagensen var Mustads første reisende til USA og Canada etter at Christian Mustad selv
sluttet å reise over Atlanteren. Haagensen reiste over i 1914 og 1921. I 1914 fikk Haagensen
klare instrukser for reisens omfang. Han fikk tilsendt et omfattende brev hvor O. Mustad &
Søn listet opp alle eksisterende kunder og potensielle kunder av Mustad i USA og Canada.
Haagensen skulle besøke disse. Mange av de potensielle kundene var produsenter av
fiskeutstyr, som sluk, flue og lignende, og dekket sitt krokbehov hos engelske
fiskekrokprodusenter. C. Mustad poengterte at Haagensen skulle holde seg til listene og ikke
tilby kroker til andre aktører. C. Mustad skriver ”Haagensen bör være forsigtig med at besöke
andre firmaer end de han har faet opgit av os…Firmaer av nogen betydning for os utenom de
Haagensen har faaet opgit av os tror jeg ikke der findes.”85
Haagensen ble sendt med hovedoppgave å vinne markedsandeler for Mustad. Mustad
satset særlig på å ta markedsandeler fra de engelske produsentene. Deres salgsstrategi var å
presse ut de engelske produsentene. Flere av de som dekket sitt krokbehov hos de engelske
krokprodusentene var produsenter av fiskeutstyr som for eksempel sluk og spinnere.
Ledelsen ga Haagensen følgende informasjon:
”De kunder som nu kjöper av os gaar vistnok ikke over til andre, saa det vesentlig blir at söke
at faa dem, vi endnu ikke har, baade dom som kjöper fra Enterprise, hvilket nok blir
vanskelig, og dem, som kjöper fra England. Blant de sidste er der mange som aldrig har været
besökt og hos disse skulde det gaa lettere, da vi jo gaar under engelskmendene i priser og vore
kroker staar ligesaahöit eller over de bedste engelske mærker.”86

Mustad hadde allerede i 1914 betydelig informasjon om de amerikanske og canadiske
markedene, men Mustads informasjon om Canada begrenset seg til provinsene langs kystene,
så Haagensen skulle også besøke det canadiske innlandet. Mustad skrev ”Saa er det övrige
Canada, som hittil ikke har været besökt og hvor vi intet sælger. Markedet er vel endnu ikke
stort men selvfölgelig i opkomst. Vi har imidlertid intet kjendskap til det. Toronto er
antagelig hovedbyen, men Montreal, Quebec, Winnipeg maa ogsaa besökes.”87
Haagensen var fortsatt i Nord-Amerika da første verdenskrig brøt ut. Dette bød på
flere utfordringer. Haagensen og Mustad, primært ved Christian Mustad, kommuniserte via
brev og telegram. Etter krigsutbruddet ble alle telegram annullert i London så denne hurtige
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MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi). Korrespondance., Brev fra R. Nielsen til S.
Haagensen, 1.5.1914. Brevet er primært en kopi av et brev Nielsen mottok av C. Mustad.
86 MAG, XXX.XXX, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi). Korrespondance., Brev fra R. Nielsen til S.
Haagensen, 24.4.1914.
87 MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi). Korrespondance., Brev fra R. Nielsen til S.
Haagensen, 24.4.1914.
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kommunikasjonsformen forsvant.88 Av den bevarte korrespondansen ser vi at et brev brukte
vanligvis to til tre uker på å komme frem til mottakeren på den andre siden av Atlanteren.
Da Haagensen skulle reise til USA og Canada i 1921 fikk han igjen klare instrukser
fra Mustad. Ledelsen i Mustad ønsket særlig informasjon om fordeler og ulemper ved å
opprette et landsomfattende agentur i hvert av de to landende. Videre vurderte de å opprette
et lager i USA for å korte ned på leveringstiden. Bedriften fryktet også en hevelse av
tollsatsene som ble vurdert i USA. C. Mustad skriver ”Efter hvad vi har hört vil tolden bli
paalagt fra 30% til 45%”89 Mustad ba Haagensen skaffe informasjon om denne og mobilisere
motstand blant sine store kunder mot lovendringen.90

Gunnar Dahl og Mustads instruksjoner
Den neste reisende Mustad sendte over Atlanteren var Gunnar Dahl. Han besøkte USA og
Canada i 1919. Etter Christian Mustad i 1903 hadde det frem til Haagensens reise i 1914 aldri
gått mer enn tre år mellom hvert besøk. I 1919 hadde det gått fem år siden forrige besøk.
Dette fikk en del praktiske konsekvenser for Dahls oppgaver på reisen. Mange av agenturene
måtte vurderes for å finne ut om de fortsatt var egnet, og enkelte avtaler som var utløpt eller i
ferd med å utløpe, skulle reforhandles. Det var i 1919 at Mustad for første gang ba sin
reisende oppsøke aktører de trodde kunne være passende for å skjøtte et landsomfattende
agentur for Mustad, men det ble ikke tatt noen avgjørelse dette året.91 Som vi så forrige
avsnitt fortsatte Haagensen med dette arbeidet i 1921.
Vi vender oss nå mot selve kontakten mellom de reisende og Mustads agenter i USA
og Canada.

De reisendes kontakt med agenter
En agent defineres her som en representant eller selger som representerte Mustad og solgte
dets produkter i et gitt område. Agenten er et uavhengig foretak som inngikk en
samarbeidsavtale med Mustad. Agenten solgte altså Mustads fiskekroker i USA og Canada,
88

MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi). Korrespondance., Brev fra S. Haagensen til
C. Mustad, 15.8.1914. Haagensen skriver at alle telegrammene han sendte kom i retur med beskjeden ”Cancelled and
stopped by government censor in London”
89 MAG, 781.53041, Haagensen´s reise Sommeren & Hösten 1921. Brev (No. 2) fra C. Mustad til S. Haagensen, 7.6.1921.
90 MAG, 781.53041, Haagensen´s reise Sommeren & Hösten 1921. Brev (No. 1) fra C. Mustad til S. Haagensen, 7.6.1921;
MAG, 781.53041, Haagensen´s reise Sommeren & Hösten 1921. Brev (No. 2) fra C. Mustad til S. Haagensen, 7.6.1921;
MAG, 781.53041, Haagensen´s reise Sommeren & Hösten 1921. Brev fra C. Mustad til S. Haagensen, 9.6.1921.
91 MAG, 781.53014, Gunnar Dahl 1919. U.S.A. & CANADA. 1921 & 1922. AFRIKA. Brev fra G. Dahl til C. Mustad,
6.9.1919; MAG, 781.53014, Gunnar Dahl. 1919. U.S.A. CANADA. N.FOUNDLAND. KORRESPONDANCE. Brev fra C.
Mustad til G. Dahl, 15.9.1919.
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ofte til grossister og detaljister, men også direkte til fiskere. Mustad inngikk vanligvis avtaler
med agenter hvor agenten måtte love å ikke selge kroker fra andre krokprodusenter, såkalt
eneagentur. Videre i denne delen av oppgaven skal vi se at Mustad varierte sine agenturer i
USA og Canada på en pragmatisk måte. Dette førte til at agenturene varierte i form og
innhold. Mustad bestemte agentenes utsalgspris av Mustads kroker. Dette førte til at Mustad
stadig måtte oppdatere seg om prisene i agentenes områder. Dette ble gjort blant annet
gjennom de reisende.
Mustad hadde agenturer i følgende områder i USA og Canada: Stillehavskysten av
USA, New England-statene, Seattle, British Columbia, The Maritime Provinces, Philadelphia
og Newfoundland i løpet av perioden. Vi ser på fordelingen at det var en hovedtyngde på
østkysten.
Tabell 4.1: Oversikt over Mustads agenter i USA og Canada ca. 1904-1921
Område

Navn

Virkeområde

Periode

British Columbia

Hayward

Sjøkrok/

Ukjent-1914

Kveitekrok
British Columbia

Edward Lipsett

Sjøkrok/ Kveitekrok

1914-1921

Newfoundland

P. C. O´Driscoll

Sjøkrok

Ukjent-1921

The Maritime Provinces

Geo. D. Hatfield

Sjøkrok

Ukjent-1921

New England-States

Bentley

Sjøkrok

1904(?)-1910

New England-States

Atlantic Maritime

Sjøkrok

1910-1921

Usikkert, trolig

1912-1913

Co.
Philadelphia

Edw. K. Tryon

sjøkrok
Stillehavskysten, USA

H. L. Bowlds

Usikkert

Ukjent-1921

Seattle

Sunde & Erland

Kveitekrok

Ukjent-1921

Co
Kilder: MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi). Korrespondance., Brev fra S.
Haagensen til C. Mustad, 26.7.1914; MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi).
Korrespondance., Brev fra C. Mustad til S. Haagensen, 17.7.1914; MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada.
Rapport. (med kopi). Korrespondance., Brev fra R. Nielsen til S. Haagensen, 24.4.1914; MAG, 102.101, Christian Mustad
14/9-1910 til 19/1-1912, Telegram fra C. Mustad til R. Nielsen, 1.11.1910.

Det er ikke funnet korrespondanse som indikerer at agenturene sluttet i 1921. Årstallet må
heller ses på som en indikasjon på at agenturet varte til minst 1921. Alle agenturene med
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ukjent oppstartsdato ble opprettet før 1914. Mustad produserte et bredt sortiment av kroker
som hadde ulike bruksområder. Slik det fremgår fra tabell 4.1 forhandlet agenturene ulike
kroker. Det klareste skillet i bruksområde var skillet mellom sportsfiske og sjøfiske.
Sjøkroker ble primært bukt av fiskere i kommersielt henseende, men sportskroker rettet seg
mot hobby-segmentet. Ingen av agenturene i USA og Canada var agent for alle kroktypene
Mustad produserte.
Mustad skreddersydde sitt salgsnett i USA og Canada og tilpasset agenturene til
spesifikke markedssegmenter. Mustad inngikk enkelte steder ”overlappende” agenturer. Det
vil si at en agent kunne selge innenfor en annen agents område, men da andre kroktyper. På
den amerikanske stillehavskysten overlappet agenturene hverandre i nord. Mr. Bowlds solgte
sportskroker i dette området, men samtidig solgte Sunde & Erland Co kveitekroker i Seattle,
Washington. I New England-statene innehadde Atlantic Maritime agenturet for sjøkroker,
men Mustad kunne selge sportskroker til produsenter i området som lagde ulike former for
fiskeutstyr som for eksempel sluk, spinner, fluer. Slik traff Mustad flere ulike
markedssegmenter på de ulike markedene. De reisende spilte en viktig rolle i å identifisere
disse segmentene og å dekke dem.
I 1921 besøkte Haagensen Sidney R. Baxter, en grossist i Boston. Her fikk han høre at
Baxter fikk uregelmessige og ukomplette leveringer fra Atlantic Maritime. Han importerte
ofte kroker fra en grossist som solgte Mustads kroker i Canada og kjøpte kroker fra andre
produsenter. Haagensen foreslo til Christian Mustad ”Jeg synes det kan ha sin interesse at
sikre os en forbindelse som Baxter.- Atlantic vil kanske gaa med at paa, at vi sälger ham
direkte, mot at vi gir dem [Atlantic] en kommission.”92 Mustad inngikk slike avtaler flere
steder i USA og Canada.93 Mustad solgte direkte til store grossister i agentens området, mot
at agenten fortsatt fikk provisjonen sin.
Av sitatet i forrige avsnitt ser vi at Mustad ga Atlantic Maritime provisjon på salg av
Mustads kroker i New England-statene. Alle Mustads agenter solgte mest sannsynlig på
provisjon på priser som var fastsatt av Mustad. Det fremkommer lite informasjon i
korrespondansen hvorvidt salget til Mustads agenter i USA og Canada var provisjonsbasert
eller ikke. Wicken skriver at det var vanlig med provisjonssalg hos Mustads agenter. Mustads
agent i Vancouver frem til 1914, Mr. Hayward fikk 7,5% i provisjon for salg av Mustads
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MAG, 781.53041, Haagensen´s reise Sommeren & Hösten 1921. Brev fra S. Haagensen til C. Mustad, 9.9.1921.
MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi). Korrespondance., Brev fra R. Nielsen til S.
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kroker og ovenfor så vi at Sunde & Erland Co. fikk 5%.94 Haagensen skriver følgende i
forbindelse med overtagelsen av Haywards lager ”…Prisen vilde blive vanlige Listepriser, og
vilde vi give ham vanlig Commission paa dem, altsaa 7,5%...”95
Mustads agent i Newfoundland, O´Driscoll, slet i 1907 med å få solgt et gammelt
parti med kroker. Da C. Mustad besøkte ham innså den reisende at det var nødvendig med en
prisreduksjon på partiet. C. Mustad lot agenten sette ned prisen på partiet med 25% og partiet
ble dermed solgt. O´Driscoll skrev ”I think Mr Mustad acted very wisely in giving these
people a doscount(sic.), otherwise the old style hooks would be there for years giving
dissatisfaction to all parties.”96
Hvis agenten fant det hensiktsmessig å senke prisene sine tok han kontakt med
Mustad og la frem sin sak. Mustads agent i The Maritime Provinces, Geo. D. Hatfield,
foreslo overfor Mustad i 1910 å senke prisene med ti prosent som et motsvar til Arthur James
nedjustering av sine priser. Han skrev:
”I have been endeavouring for the past ten days to gather some orders, but find it very
difficult as travellers have reported to their houses that Arthur James has made a cut in
prices…I think under the circumstances that we had better allow a 10% discount all around,
this I believe would land the orders.”97

I det følgende skal vi se på hvordan de reisende håndterte Mustads agenturer i USA
og Canada. Vi har sett et mangfold av ulike agenturer, både i størrelse og form. Agenturer var
utvilsomt et sentralt punkt i Mustads salgsstrategi på det amerikanske og canadiske markedet.
De reisende var i tett kontakt med mange av disse agenturene.

Bytting av agenter
Vancouver og Seattle var to kroksentra på den nord-amerikanske vestkysten. Disse to byene
forsynte det av sjøfisket som foregikk i områdene helt opp til Alaska. Da Mustad i 1914
vurderte å skifte agent i Vancouver, British Columbia, forhørte de seg med Mustads agent i
Seattle og deres daværende agent i Vancouver, Mr. Hayward, om hva de visste om Lipsett
som Mustad vurderte å ansette som ny agent i Vancouver. Sunde understreket at Lipsett, som
solgte Arthur James´ kroker, var den agenten Mustad burde satse på for å bli den
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dominerende aktøren i British Columbia.98 Vi ser her at agenter også fungerte som en viktig
informasjonskilde for Mustads reisende. Vi kommer tilbake til dette i ”Informasjonskilder”.
Haagensen kommenterte at Haywards samarbeidspartner, som var ansvarlig for salget
av fiskekroker, ”…synes bedre om at gaa omkring paa Vancouvers bars og drikke Scotch
Whisky High balls end at sälge Mustads Fishhooks...”99 Mustad var etablert på markedet i
provinsen, men mente at de fortsatt ikke var i nærheten av å nå sitt fulle potensiale. Nielsen
påpekte allerede før Haagensen startet opp på reisen at Lipsett ”…burde jo været vor
forbindelse…”100 Lipsett var altså identifisert som den viktigste aktøren i området.
Haagensen var ikke videre imponert av Haywards markedsføring som kun fokuserte på ”…de
Billige Priser og ikke den prima Kvalitet af vore Kroker – dette ifölge Lipsett; dette er jo et
helt forkasteligt System at gjöre Propaganda paa…jeg forstod jo strax, at der mätte komme til
et Brud…”101
Haagensen forsøkte dermed å få på plass et agentur med Lipsett for Mustads
kveitekroker. Haagensen fungerte som et mellomledd mellom ledelsen av Mustad i Norge og
Lipsett. Haagensen sendte telegram med hva Lipsett ønsket og satte som krav, for så å få svar
fra ledelsen om hva han skulle svare. Forhandlingene gikk imidlertid tregt og ledelsen i
Mustad besluttet å overlate ansvaret til Haagensen selv om å slutte en best mulig avtale. På
sikt var Mustads mål å bli eneleverandør til Lipsett. Avtalen ble utformet slik at Mustad
stadig tok en større del av Lipsetts årlige omsetning av fiskekroker. Lipsett solgte i underkant
av 1 million fiskekroker i året. Avtalen ble utformet slik at Lipsett bandt seg til å kjøpe minst
250 000 kroker det første året, 350 000 kroker det andre året og 450 000 det siste året av
kontrakten. Slik forsøkte Mustad å skvise ut Arthur James gradvis som leverandør til
Lipsett.102
C. Mustad skiftet ut et agentur i USA på samme måte fire år tidligere. Agenturet for
New England-statene ble i 1910 overdratt fra Bentley til Atlantic Maritime Co. ved C.
Mustads reise samme år. Grunnen til skiftet ser ut til å ha vært at Bentley ikke ønsket å følge
Mustads prissetting til punkt og prikke. Bentley skrev ”As stated to your Mr. Christian
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Mustad, we do not believe in making a cut price in order to make sales as do not think it
accomplished anything in the end.”103 Dette falt ikke i god jord hos Mustad.
C. Mustad foretok en undersøkelse av Atlantic Maritime Co. før de ble gitt agenturet.
Wicken skriver følgende om Mustads rutiner ved ansettelse av ny agent ”Det ble lagt vekt på
at agentene skulle ha en solid kapital i ryggen, og at de drev et aktivt og oppsøkende
salgsarbeid.”104 C. Mustad sendte hjem en ”kopi af en oplysning om Atlantic Maritime Co.”.
Dette var en grundig kredittsjekk hvor det ble gitt innsyn i når bedriften ble startet opp, hvem
lederne i bedriften var, hva aksjene var verdt og et regnskap. Atlantic Maritimes tilstand ble
beskrevet som sunn og stabil.105 Den første november sendte Christian en beskjed til
Kristiania om at det ikke skulle sendes flere kroker til Bentley.106 Avgjørelsen var tatt,
agenturet skulle overføres til Atlantic Maritime. Årsaken til denne overdragelsen kommer
ikke frem i korrespondansen, men skyldtes trolig uenighet rundt salg av krokene.

Reforhandling av avtaler
Lipsetts avtale gikk ut i 1917, men Mustad sendte ingen reisende over Atlanteren før G. Dahl
i 1919. Han fikk da i oppgave å fremforhandle en ny avtale med Lipsett. Ledelsen ga
instruksjoner rundt forhandlingene og la ved en tabell som viste at Lipsett hadde kjøpt mer
enn det kontraktfestede kvantumet alle årene og fortsatte å kjøpe kroker av Mustad etter at
kontrakten gikk ut. Mustad ønsket å inngå ny avtale og Lipsett sa seg villig til å gi Mustad
halvparten av deres omsetning i fiskekroker, men påpeker at ”If we must state a definite
quantity we will have to go into this matter very closely.”107
Dahl erfarte Lipsetts motstand mot å inngå en kontraktfestet kjøpsavtale. Det var
likevel ingen tvil om at Lipsett ønsket å fortsette med å kjøpe kroker av Mustad. Dahl
konstaterte at det var den generelle uroen i markedet som var grunnen til Lipsetts skepsis og
informerte om at han:
”…gjorde alle mulige forsøk paa at faa stipulert et høit kvantum men var det ikke tale om at
faa han til at akceptere mere end tre. fire og fem hundre mille for de kommende tre aar…Jeg
beklager at jeg ikke kunde faa kvantumet høiere men paa den anden side tror jeg vi kan være
fornøiet med resultatet da Lipsett helst ikke vilde ha nogen kontrakt.”108
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Kontrakten ble imidlertid først effektuert i 1920 på grunn av sen levering i 1919. Krokene
Mustad sendte til Lipsett for den inneværende sesongen stoppet opp i San Fransisco på grunn
av en havnestreik der.
Mustad ønsket å utvide samarbeidet til flere kroktyper enn kun kveitekrok. Ledelsen
skrev at ”De maa ogsaa anstrenge Dem for at faa ordre fra Lipsett og de andre firmaer i
Vancouver paa laksekroker og sportskroker, hvorav salget ikke er ubetydelig. De kan jo gjöre
til en betingelse for Halibutkontrakten at Lipsett ogsaa kjöper en del andre kroker.”109 Dette
var imidlertid ikke Lipset interessert i og Dahl rapporterte etter besøket hos Lipsett at ”Hvad
angaar de andre kroksorter han fører saa er dette saa lite at han ikke fandt det værd at
forandre.”110 Den nye kontrakten gjaldt dermed kun kveitekroker, slik den foregående gjorde.

Mislykkede forsøk på å opprette agentur
Mustad forsøkte å etablere et agentur på den amerikanske sydøstkysten. Ved et slikt agentur
ville Mustad dekket hele den amerikanske kysten. Haagensen forsøkte i 1914 å overtale
Milwards agent i Louisiana, Stauffer, Eshleman & Co, til å etablere et samarbeid med
Mustad. Taktikken liknet mye på Mustads taktikk overfor Lipsett i Vancouver i arbeidet med
å presse ut Arthur James der. Denne gangen lyktes ikke Mustad i sitt forsøk. Haagensen var
gjest hos innkjøperen i hans bolig i omtrent en uke og fikk mye informasjon om hvordan
Milward opererte, men lyktes ikke å få noen ordre.111
Mustad feilet altså i å etablere et agentur med den mest sentrale aktøren i New
Orleans, Louisiana. Haagensen mente at Mustad burde forsøke å endre taktikk i området.
Krokene ble tilbudt til mindre aktører for å skape en etterspørsel etter Mustads kroker slik at
de største aktørene også ble nødt til å føre Mustads kroker. Haagensen var tydelig i 1921 på
at:
”…det er av stor betydning at komme ned til New Orleans – selv om jeg ikke faar löfte om
nogen ordre fra Stauffer, Eshleman & Co. – Der er jo endel andre firmaer dernede, og jeg er
av den mening, at vi bör ha en agent i New Orleans, som kan passe paa vore interesser i SydStaterne – i särdeleshet, naar det er saa liten utsikt til at komme ind med S. E. & Co. – Vi maa
da efter min mening faa andre og mindre firmaer interessert – selvfölgelig kun dem, som ikke
allerede matte kjöpe av vore store kunder – og priserne faar jo stipuleres saa meget höiere, at
allikevel S. E. & Co., kan sälge til dem om dette firma en gang skulde komme over til os.”112
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Mustads støttet dette forslaget. Haagensen besøkte Stauffer, Eshleman & Co i New Orleans i
1921 også, men lyktes ikke dette året heller. Mens han var i byen besøkte han andre mindre
aktører som var potensielle agenter for Mustad. Haagensen rapporterte hjem om flere
kandidater og pekte særlig på G. B. Cragg som en aktuell kandidat. Haagensen skrev ”Dette
er en mand, som vi ialfald kan merke os, og som muligens kan passe som agent i syden… sa
vidste han, hvor han vilde kunne sälge dem.- Naar vi engang hadde faaet krokerne ind hos de
mindre jobbers og dealers, kan vi jo let faa de större jobbers.”113
Mustad hadde tidligere klart å ”tvinge” store forhandlere til å kjøpe inn deres kroker
gjennom å skape etterspørsel ved å selge til mindre aktører. I 1914 fortalte Haagensen om
Los Angeles største forhandler av sportskrok opplevde et stort press fra kundene om å bytte
fra Enterprise til Mustads fiskekroker. Han skrev at ”Mr. Bowlds har nu i flere Aar arbeidet
for at faa ham til at kjöpe vore Kroker, men har han holdt fast ved Enterprise.- Na har
imidlertid Firmaet stadig Efterspörgsel efter Mustad´s Kroker, og antager jeg, at Firmaet er
nödt til at kjöpe vore for ikke at miste Kunderne.”114

Prøveagentur
Mustad fant det ikke alltid hensiktsmessig å ha et agentur i et område. Et agentur innebar ofte
at Mustad knyttet seg tett opp mot en enkelt aktør. I områder med flere store, interessante
aktører fant Mustad det riktig å knytte flere store kunder opp til seg. I Philadelphia,
Pennsylvania, testet Mustad ut Edw. K. Tryon Co. som agent i en prøveperiode på ett år.
Dette forsøket ble gjort av C. Mustad på hans reise i 1912, men det er ikke bevart noen
korrespondanse vedrørende dette fra hans reise. Haagensen fikk imidlertid følgende
informasjon fra C. Mustad i 1914:
”Skulde Tryon mot formodning nævne noget om eneutsalg i Pennsylvania som vi jo tidligere
indrömmet ham for et aar (utlöp i fjor höst) saa kan De kun svare, at De intet kjendskap har til
dette og intet kan bestemme. Han har forresten intet nævnt i brevene om dette, saa han
kommer antagelig ikke ind paa det. Vi formoder ogsaa at han har rede paa at vi sælger til
Suplee, hvilket han ikke synes om. Noget eneutsalg nu kan der naturligvis ikke bli tale om, da
jo Supplee kommer ogsaa iaar.”115

Mustad valgte altså å ikke forlenge agenturet med Edw. K. Tryon i 1913. Samarbeidet
fortsatte, men Edw. K. Tryon inntok da rollen som en grossist i stedet. Mustad avsluttet
agenturet for å kunne selge kroker direkte til andre store aktører i området. Her ser vi at
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Mustad ikke alltid fant agentur som den optimale formen for å sikre seg salg i et område.
Dette eksemplet viser også hvor liten forskjell det kunne være på et agentur og en grossist. I
1912 var Edw. K. Tryon en agent, mens i 1913 var de en grossist.

Landsomfattende agentur for USA
I kjølvannet av første verdenskrig vurderte Mustad i 1919 å opprette et landsomfattende
agentur for henholdsvis USA og Canada. Videre går vi her i dybden på prosessen rundt det
amerikanske agenturet. Dette er denne prosessen det er bevart mest informasjon om. Det var
flere faktorer som førte til at Mustad vurderte et landsomfattende agentur i USA i 1919. Den
amerikanske økonomien var i rask vekst og ble sett på som et marked med betydelig
potensiale. Videre viste den store internasjonale konflikten at kommunikasjonen mellom
Norge og USA var sårbar ved internasjonale konflikter. En annen viktig faktor var at
fiskekrokmarkedet i USA hadde endret seg. Haagensen bemerket i 1921 at ”...men tiderne nu
er saa vanskelige, at der er saa mange spörgsmaal, som hagler nedover en, og som maa
imötegaaes og besvares paa flekken…”116
Mustad vurderte et slikt omfattende agentur fordi de ønsket seg mer informasjon om
det amerikanske markedet enn de fikk gjennom sine kontakter i landet og de reisende som
kun oppholdt seg i landet noen måneder i året, de årene Mustad sendte reisende. C. Mustad
skrev:
”Det kan jo ikke være tvil om at det i mange tilfælder er önskelig at ha agent. Vi faar
forespörsler fra firmaer som vi ikke kjender og en agent som kjender branchen og de
forskjellige indkjøpere vil jo til enhver tid kunde skaffe os oplysninger om konkurrentenes
priser etc. bedre end vi selv.”117

Dahl oppsøkte et par personer som var aktuelle for det landsomfattende agenturet i
1919, men det var under Haagensens reise i 1921 at den reisende arbeidet systematisk med å
finne aktuelle kandidater og fordeler og ulemper ved å ansette en landsomfattende agent. C.
Mustad understreket:
”Vi har jo tidligere mange gange tænkt at faa en agent i Staterne, men da vi jo allerede har
störsteparten av de væsentlige kunder og da mange av disse har været imot ansættelsen av
nogen agent overhodet, saa har vi hittil lat spörsmaalet staa aapent. Det avhænger jo i förste
række av hvilken mand man faar og det er jo nödvendig personlig at sætte sig ind i forholdene
paa stedet.”118
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Vi ser at Mustad solgte kroker til de de fleste store kundene i USA og at det var en motstand
hos flere av disse. Videre var det en utfordring å finne en aktuell kandidat som besatt god
omfattende informasjon om det amerikanske markedet, men som samtidig ikke var knyttet til
enkelte forhandlere av fiskekrok. Haagensen noterte følgende om to kandidater Dahl foreslo
to år tidligere:
”Begge to repräsenterer jo forskjellige fabrikker her i U.S. for fishing tackle og sporting
goods; Simon repräsenterer for ex. Chester i Providence og nu nylig har han faaet Frost
Fishing Tackle Co i Stevens Point.- For disse firmaer gaar han jo til mindre jobbers og
dealers, og naar disse vet, at han også repräsenterer Mustad i kroker, saa vil de selvfölgelig ha
priser etc. og kjöpe direkte istedenfor at betale 40 à 50% mere til Frost eller Chester, for hvem
han jo også sälger vore kroker.”119

Grossister og agenter var altså redd for å forsvinne som et unødvendig mellomledd ved
innførselen av et landsdekkende agentur. Denne frykten var noe Mustad tok hensyn til.
Haagensen mente at grossistene og agentenes frykt var velbegrunnet. Han mente at en
landsomfattende agent innebar en endring i salgsstrategi og fryktet at en landsomfattende
agent (I sitatet brukes betegnelsen ”kommisjonær”) ville involvere seg i det han selv betegner
som ”the smaller trade”:
”Det er jo ingen tvil om, at en kommissions agent ofte vil komme til at sälge mindre jobbers
og forhandlere, som allerede er kunder av vore större forbrukere, og hvis vi skulde gaa efter
”the smaller trade” her i landet, vilde det kräve en organisation saa indviklet og kostbar, at
lönsomheten vilde väre meget tvilsom.”120

Haagensen konkluderte med at det ikke var gunstig å etablere et slikt agentur i USA i 1921,
men at Mustad heller fikk tilegne seg informasjon gjennom sine reisende og ”fölge med
utviklingen og naarsomhelst ta de skridt, som maatte väre nödvendige for at beskytte vore
interesser.”121 Flere av kundene foreslo at Mustad kunne trappe opp besøk fra de reisende og
komme to ganger i året. Planene om et landsomfattende agentur ble utsatt på ubestemt tid.122

Oppsummering
Slik det har fremgått hadde Mustad et skreddersydd nettverk av agenter, ulike både i størrelse
og form, tilpasset markedsforholdene i de to landene. Vi har sett at de reisende ofte opererte
etter retningslinjer fra ledelsen. De reisende skiftet agenturer, reforhandlet tidligere avtaler,
forsøkte å opprette nye agenturer og innledet et prøveagentur. De reisende fungerte i møte
med agentene i USA og Canada. De reisende oppsøkte agenturene og vurderte deres
virksomhet. Ved to anledninger byttet henholdsvis C. Mustad og Haagensen ut en agent med
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en de fant bedre egnet. De reisende opererte under overordnede mål fra ledelsen, men hadde
selv en grad av frihet i valg av hjelpemidler for å oppnå målet. Dette illustreres godt ved
ansettelsen av Lipsett som agent i 1914. Ledelsen i Mustad utrykte sitt ønske om å skifte ut
sitt daværende agentur med dem, men Haagensen forhandlet frem den endelige avtalen med
Lipsett.
Vi har sett at de reisendes erfaringer førte til endringer i Mustads agenturer. Vi så at
Haagensen i 1921 foreslo at Mustad burde selge kroker direkte til en grossist i Atlantic
Maritimes område i USA. Vi har sett at Mustad allerede i 1914 samarbeidet med agenturer
langs kysten i både Canada og USA, med unntak av den amerikanske sydøstkysten. Vi så at
Mustad ønsket å opprette et agentur her også, men at de ikke lyktes med å inngå en avtale
med den ønskede agenten. Agenturer langs kystene forteller oss at Mustad satset særlig på
salg av sjøkroker.
Videre skal vi nå se på Mustad og de reisendes forhold til kunder i USA og Canada.
Vi så at Haagensen i 1921 poengterte at en av utfordringene ved et landsomfattende agentur
var at agenten kunne henvende seg til en ny gruppe kunder, nemlig ”the smaller trade”. Dette
ville bryte med Mustads eksisterende salgsstrategi hvor de fokuserte på de største kundene på
markedet.

De reisendes kontakt med: kunder
Mustad satset på de store aktørene som omsatte store mengder krok. Kundebasen til Mustad,
sett bort fra agentene, besto primært av grossister, detaljister og produsenter av fiskeutstyr.
Kundene satte selv utsalgsprisen på krokene de kjøpte av Mustad. De reisende spilte en viktig
rolle i å pleie kundeforholdet med eksisterende kunder og å innlede nye kundeforhold.
Mustad valgte å satse på store kunder som de kunne sende store forsendelser til en eller få
ganger i løpet av året. Ved store leveranser ble Mustad mer konkurransedyktige gjennom
lavere fraktkostnader. Infrastrukturen var såpass godt utbygd i begge landene, særlig USA, og
dette gjorde at få, store aktører kunne distribuere kroker effektivt til store områder.
Satsingen på store aktører kan også sees i sammenheng med strategien om å ta
markedsandeler fra de engelske fiskekrokprodusentene. En sentral person i Enterprise
beskrev markedet på følgende måte i 1912:
”In addition to English competition, we are now feeling severely the effect of Norwegian
competition. The domestic product is fully as good as the foreign, but we have the active
opposition of the largest jobbers[grossistene], who can make more money handling English
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hooks and who only buy of us when they have a demand for fishhooks which must be filled
immediately.”123

Vi ser at de engelske produsentene kontrollerte markedssegmentet med de store grossistene.
Det var i nettopp dette segmentet Mustad ønsket å erobre fra de engelske produsentene.
Mustads salgsstrategi var å overta de store grossistene fra de engelske produsentene. Dette så
vi at Haagensen fikk klare instruksjoner om før reisen sin i 1914 innledningsvis i dette
kapittelet. De reisende hadde en viktig rolle i å overtale grossistene til å bytte krokleverandør.
Satsningen på store kunder førte til at Mustads reisende var varsomme i hvem de tilbød
krokene sine til i frykt for å selge til noen som kjøpte fiskekroker hos en av Mustads store
kunder. Dersom den reisende oppdaget at en potensiell kunde kjøpte av en av Mustad store
kunder tilbød han ikke den potensielle kunden å kjøpe kroker direkte fra Mustad, men
henviste til Mustads store kunde. Mustads ledelse illustrerte strategien på følgende måte:
”Som vi tidligere har nævnt tror vi ikke der er andre firmaer at interessere sig for end dem
som vi har opgit paa vor liste. Alt andet er antagelig smaat.…at befatte sig med forbrukere
som helt eller delvis er vore store kunders clienter gaar ikke an. Vi kan saaledes ikke offerere
og sælge Kirby & Limerick til Enterprises kunder, naar disse samtidig kjöper andre kroker
hos vore store forbindelser, da vi maa huske paa, at disse sidste ogsaa sælger vore Kirby &
Limerick. Det vilde i det hele tat være skjæbnesvangert for os at gjöre noget, som er imot
vore store kunders interesser.”124(Min utheving)

Mustads reisende sendte ut brev en til to uker før de ankom et nytt sted for å melde sin
ankomst til forhandlere av fiskekrok i området. Haagensen fikk beskjed om å gjøre dette i
1914. Dette var relativt standardiserte brev som ble sendt ut. Dahl informerte for eksempel i
1919 om sin ankomst på følgende måte:
”Dear Sirs,
This only to inform you that I expect to be in Baltimore early next week and I hope I
shall have the pleasure of see you.
If you would be kind anogh(sic.) to look through your FISH HOOKS business and
see if you can place an order with my firm I should be much obliged to you.
I Am ,
Dear Sirs,
Yours very truly”125
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Potensielle kunder som de reisende besøkte som de verken fikk et klart ja eller nei fra,
ble ofte besøkt på nytt. Enten kort tid senere mens den reisende var i byen eller så tok den
reisende en tur innom den potensielle kunden ved en senere anledning, hvis reiseruten tillot
det. Dahl fortalte at han besøkte en potensiell kunde hele fire ganger før han løsnet opp og de
kunne snakke forretninger.126
I det følgende deles kundene inn i kategoriene detaljist, grossist og produsenter av
fiskeutstyr. Produsentene brukte krokene til blant annet produksjon av sluker og spinnere. Av
korrespondansen er det ikke alltid like lett å skille mellom disse kundegruppene. Som vi snart
skal se solgte produsentene også løse kroker fra Mustad, og fungerte dermed også som en
slags grossist. Videre er det enkelte ganger en utfordring å skille mellom små grossister og
store detaljister. Flere av grossistene som var kunde av Mustad var samtidig knyttet til en
agenturavtale med en annen fiskekrokprodusent, for eksempel Arthur James, og var dermed
en agent i Arthur James´ øyne. Vi har sett at Edw. K. Tryon var både agent og grossist i løpet
av få år. Likevel er skillet en hjelp i behandlingen av materialet.
Det har ikke vært mulig å lage en samlet oversikt over detaljistenes navn, stedet de
var etablert og verdien av Mustads kroker de handlet. Slik informasjon finnes imidlertid om
de større kundene. Slik vist i tabell 4.2.
Tabell 4.2: Mustads største handelspartnere i USA og Canada i 1920 (målt i USD)
1.

Kunde

By

Dollar

Kundetype

Frost Fishing Tackle Co.

Stevens Point,

14 454,34

Produksjon

Wisconsin
2.

Edw. K. Tryon Co.

Philadelphia

13 162,01

Grossist

3.

Horrocks-Ibbotson Co.

Utica, N.Y.

11 320,32

Produksjon

4.

Edward Lipsett

Vancouver,

10 327,55

Agent

British Columbia
5.

Pacific Net & Twine Co.

Seattle

9 997,65

Grossist

6.

Atlantic Maritime Co.

Boston

9 245,85

Agent

7.

H. A. Whittemore & Co.

Boston

9 207,57

Produksjon

8.

South Bend Bait Co.

Indiana

7 827,20

Produksjon

Kilde: MAG, 781.53041, Haagensen´s reise Sommeren & Hösten 1921. Brev fra C. Mustad til S. Haagensen, 7.6.1921.
Oversikten inneholdt flere kunder enn de som er nevnt her. Jeg har valgt ut de 8 største fra oversikten.
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Det er verdt å merke seg at halvparten av Mustads 8 største kunder var produsenter av
fiskeutstyr, slik tabell 4.2 illustrerer. Dette viser at produsenter var et viktig markedssegment
for Mustad i USA. Videre ser vi at kun 2 av de åtte største handelspartnerne var agenter.
Dette viser at mye av Mustads salg gikk utenfor agenturene.
Mustad fulgte opp sine store kunder tett gjennom de reisende. Et eksempel er fra 1921
da de fikk Haagensen kjennskap til at Mr. Weber skulle bryte ut av Frost Fishing Tackle Co.,
Mustads største kunde året før, og starte en egen fabrikasjon av fiskeutstyr. Mustad kjente til
at han var mye av grunnen til at Frost Fishing Tackle Co hadde vokst seg så store. Haagensen
skrev ”Nu, naar Mr. Weber begynder sin egen fabrik, saa er det vel ikke saa godt at vite,
hvordan det vil gaa med Frost, som jo absolut ingen erfaring eller kjendskap har hverken til
fabrikation av fluer eller til branchen idetheletatt.”127

Detaljister
Mustad ser ikke ut til å ha satset særlig tungt på detaljister i USA og Canada. Mye av grunnen
til dette lå nok i at detaljistenes omsetning ofte var for liten til å bli sett på som en stor aktør
på det amerikanske eller canadiske markedet, skjønt eksakt informasjon om omsetningen
ikke finnes. Det som tydelig fremgår er at hensynet til de store kundene veide tyngst, for
ledelsen, om ikke for de reisende.
De andre store tilbyderne av krok solgte mye annet fiskeutstyr enn kun fiskekrok. De
sendte ofte forsendinger som inneholdt flere ulike fiskeartikler. Dette var særlig lønnsomt ved
salg til små forhandlere som senket fraktkostnadene sine gjennom å få flere ulike artikler
tilsendt i samme forsendelse. Mustad produserte også annet fiskeutstyr, men valgte å ikke
eksportere dette til USA og Canada. Dette var for å unngå å konkurrere med produsenter av
fiskeutstyr, som var en viktig kundegruppe for Mustad. Videre ønsket Mustad heller ikke å
selge til faktiske eller potensielle kunder av grossistene som var kunde av Mustad.
Ett eksempel er fra Haagensens reise i 1914, da det kom frem en forskjell mellom C.
Mustad og Haagensen i hvordan Mustad skulle forholde seg overfor detaljister som delvis
dekket sitt krokbehov gjennom de store kundene til Mustad. Haagensen mente at det ikke var
problematisk å selge løse kroker til detaljister som kjøpte ”…Snelled hooks og Fluer fra Miss
Frost f. Ex., men löse Kroker, kan de ikke kjöbe af hende, da hun beregner saa altfor höie
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Priser, og fölgelig kjöber man hos Enterprise.”128 Christian var uenig i dette og skrev ”Til
firmaer som dækker sig helt eller delvis hos vore store kunder maa intet offereres…” Videre
skrev han:
”Vi kan ikke fölge Enterprise exempel at sælge direkte til smaahandlere…Som vi tidligere har
nævnt tror vi ikke der er andre firmaer at interessere sig for end dem som vi har opgit paa vor
liste. Alt andet er antagelig smaat, og vil det bare let kunne lede til komplikationer med vore
faste kunder at befatte sig med dem foruten at det natuligvis vil forsinke og fordyre reisen
meget.”129

Mustads ledelse fokuserte på de store. Blant detaljistene var det kun de som kjøpte
store kvanta. Deres oppfatning var:
”Vi antar at de aller fleste firmaer som kjöper under en million angler kjöper hos
grossisterne(undtagen dem, som kjöper fra Enterprise, der sælger direkte, selv til de smaa).
Finder de imidlertid firmaer, som kjöper saa meget, og som kjöper direkte fra fabrikkanten,
saa vil vi naturligvis utföre en pröveordre, selv om den ikke belöper sig til en million, men
som sagt tror vi ikke der findes saadanne firmaer utenom dem som staar opfört paa vor
liste.”130

De reisendes salg til detaljister var begrenset, men det forekom i løpet av reisen. Vi vet at
Haagensen fikk klare retningslinjer for hvilke bedrifter han skulle besøke, men avslutningsvis
i sitatet kan vi lese at han også kunne selge kroker til detaljister hvis de dekket seg hos en
annen fiskekrokprodusent. Det kan se ut til at Dahl kom over noen slike tilfeller i 1919 for
han effektuerte enkelte mindre ordre på rundt 100 000 fiskekroker.131
Som vi skal se i avslutningen av kapittel 7 la en kombinasjon av Mustads fokus på de
største aktørene og Enterprises salg til små aktører grunnlaget for en todeling av markedet
mellom disse to i USA. Mustad solgte til de få, store kundene og Enterprise til de mange
mindre.

Grossister
Mustads ledelse tok hensyn til grossistenes interesser, selv om de ikke hadde noen
kontraktfestet avtale på samme måte som agentene. Her spilte de reisende en viktig rolle.
Mustads praksis var at i stedet for provisjon ble grossistene innrømmet prosentvise avslag
som avhang av innkjøpet av kroker. Det ble i 1914 gitt 5% avslag ved kontant betaling og 5%
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avslag ved større partier. Til flere av de største kundene, både grossister og produsenter, ble
det gitt en eksklusiv ekstrarabatt på 5%. Den reisende sto fritt til å innrømme inntil 10%, men
måtte forhøre seg med ledelsen, hvis de fant det nødvendig å innrømme ytterligere 5%.132
Det var et tett samarbeid mellom de reisende og Mustads ledelse. Ved salg til aktører
som tidligere hadde kjøpt fra andre fiskekrokprodusenter ble det utvist diskresjon ved å ta
kontakt med sin store samarbeidspartner i området, såfremt Mustad hadde noen. Dette ble
gjort hvis Mustads ledelse og den reisende var usikre på om salget provoserte. Haagensen
fikk på sin reise i 1914 overbevist en kunde av Woodfield om å gå over til Mustads kroker og
fikk en ordre på omtrent 500 000 kroker. Han var imidlertid usikker på om denne avtalen
kunne provosere en grossist Mustad samarbeidet med i området, så han ba C. Mustad om å
kontakte grossisten for å forhøre seg om grossisten godtok at Mustad solgte direkte, hvis ikke
så gikk ordren via grossisten.133
Mustad opererte etter samme taktikk som en gjøk gjør flere ganger på det
amerikanske og canadiske markedet. På samme måte som gjøken legger sine egg i andre
fuglers reder, solgte Mustad fiskekroker til mange av agentene til de andre engelske
fiskekrokprodusentene. Slik infiltrerte Mustad handelsnettet til andre produsenter av krok.
Korrespondansen viser oss at dette skjedde flere steder i USA og Canada.134 I Vancouver ble
Lipsett som allerede var agent for Arthur James, Mustads agent. I Seattle og Newfoundland
ble Arthur James` agent i området en grossist for Mustad, enten gjennom kjøp av Mustads
agent i området eller direkte fra Mustad.
Mustads policy om å sette grossistenes interesser fremfor detaljisters ble godt mottatt
hos grossistene. Haagensens brev fra 1921 indikerer nettopp dette ”Enterprise skal forövrig
väre daarlig likt blant jobbers[grossister], da de sälger direkte til ”dealers” [detaljister] til
omtr. samme pris som til jobbers; der er ialfald ikke mere end 10% fortjeneste for dem.”135

Produsenter av fiskeutstyr
For å blidgjøre produsentene av fiskeutstyr i USA og Canada valgte Mustad å kun eksporterte
fiskekroker til disse markedene. Dermed ble de ikke en direkte konkurrent for produsenter av
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fiskeutstyr i USA og Canada. Majoriteten av fiskekrokprodusentene på disse markedene
tilbød også annet fiskeutstyr. Mustad fremsto dermed som et naturlig valg for produsenter av
fiskeutstyr så de ikke støttet en av sine konkurrenter ved å kjøpe fra dem.
Enkelte aktører på det amerikanske og canadiske markedet bemerket overfor Mustads
reisende at de ønsket at Mustad også skulle eksportere andre fiskeartikler. Haagensen skrev
følgende om dette:
”Jeg lovede Mr. Reese at forelägge Spörgesmaalet for Dem til Afgjörelse. – Jeg gaar
naturligvis ud fra, at De meget vel kjender til Betydningen af Flue - & Hooks to Gut – Salget
her i Staterne, og formoder, jeg at Grunden til at vi ikke eksporterer dem hid, er Hensyn til
vore store Kunder, som delvis fabrikerer Fluer og Hooks to Gut selv.-”136

Mustad hadde tidligere solgt fiskekroker til F. E. Chester, men hadde mistet dem som
kunde. Mustads ledelse oppfordret Haagensen til å vinne produsenten tilbake i 1914.
Haagensen klarte dette og F. E. Chester la inn ”…en ganske pen Ordre…”137 Dette var en av
de mest sentrale produsentene av fiskeutstyr i USA. Mustad fikk imidlertid ikke hele ordren
fordi det i enkelte områder kun var fokus på pris og Enterprise var litt rimeligere enn Mustad.
Haagensen skriver:
”…vilde gjerne give os hele Forretningen i Kroker; dette saa meget mer som jo Enterprise er
direkte Konkurrenter af Firmaet i forskjellige Slags Fishing tackle.- Imidlertid er der i visse
Distrikter kun Spörgesmaal efter en billig Vaare, er man nödt til at kjöbe af E.prise.”138

Mustad opererte med samme prosentsatser hos produsentene som hos grossistene.
Den beste prisen Mustad ga var dermed 5% i rabatt ved kontant betaling og ytterligere 5%
avslag ved større ordre. Enkelte viktige kunder fikk ytterligere 5% og fikk dermed totalt 15%
i avslag. Mustads største kunde i 1920, Frost Fishing Tackle Co., var en lang og trofast
samarbeidspartner med Mustad. Haagensen noterte følgende i 1914, da bedriften het Miss
Frost,”…löse kroker, kan de ikke kjöbe av hende, da hun[Miss Frost, eieren], beregner saa
altfor höie Priser, og fölgelig kjöber man hos Enterprise.”139 Noe av grunnen til Miss Frosts
høye priser var at Mustad, på tross av hennes størrelse, kun innrømmet 5% avslag på
ordrene.140 Størrelsen på Miss Frosts innkjøp hos Mustad tilsvarte at de kunne fått
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ekstrarabatten, men Miss Frost visste ikke om ekstrarabatten og presset ikke på for en lavere
pris. Dette viser at Mustad prisnettverk var innviklet, som Wicken også har understreket.141
Prosentsatsene ga også de reisende muligheter til å innvilge ”spesialpris” under
forhandlingene for å sikre Mustad kunder, men dette ble kun gjort da de reisende eller
Mustads ledelse fant dette nødvendig.

Oppsummering
Som vist fokuserte Mustad på de store kundene på det amerikanske og canadiske markedet.
Vi har sett at Mustads reisende ofte meldte sin ankomst en to til uker i forveien for at
forhandlerne skulle rekke å gå gjennom lagrene sine for å se hva de behøvde for den
kommende sesongen. Mustads reisende var sentrale i å sikre bedriften bestillinger fra
etablerte kunder og i å etablere nye kunderelasjoner. Et relevant eksempel å trekke frem er fra
Haagensens reise i 1914 da han sikret Chester, en produsent av fiskeutstyr, som Mustads
ledelse ønsket å vinne tilbake.
De reisende opererte etter klare retningslinjer fra ledelsen. Haagensen fikk utarbeidet
reiserute og liste over bedrifter av ledelsen før han satte i gang på sin reise i 1914. De
reisende opererte likevel med en viss frihet. Dette så vi ved at Haagensen gjerne kunne tilby
kroker til detaljister som dekket seg direkte fra andre fiskekrokprodusenter. Videre så vi
tidligere i kapittelet at Haagensen anbefalte Mustad å selge kroker direkte til en grossist i
New England-statene, Baxter, som fikk uregelmessige leveranser fra Atlantic Maritime. I
neste kapittel skal vi se på hvordan Mustads reisende samlet informasjon om markedene de
besøkte. Denne informasjonen ga Mustad en omfattende innsikt i markedene og ble blant
annet brukt til å justere Mustads salgsstrategi i det aktuelle området.
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5 De reisendes informasjonsinnhenting
I det følgende skal vi se på hva slags informasjon Mustads reisende hentet inn fra det
amerikanske og canadiske markedet. Materialet er gruppert i fire kategorier: økonomisk-,
økologisk-, kulturell- og teknologisk informasjon.142
Informasjonskilder
Mustads reisende tilegnet seg betydelige mengder med informasjon gjennom andre
mennesker de var i kontakt med på sine reiser. Bruland trekker frem to hovedkilder til
informasjon, lokale fiskere og lokale forhandlere.143 Informasjonen ble innhentet hos disse
gjennom besøk og samtaler. Fiskere og lokale forhandlere var informasjonskilder for
Mustads reisende i USA og Canada også, men min undersøkelse viser at de reisende hentet
også fikk viktig informasjon fra andre, større aktører. Vi så for eksempel i forrige kapittel at
også agenter fungerte som en informasjonskilde i forbindelse med ansettelsen av en ny agent.
Grossister og produsenter var også sentrale informasjonskilder. Et særlig fokus på
informasjon fra de store aktørene kan forklares med at Mustad satset på de største aktørene
som omsatte fiskekroker i USA og Canada. Denne salgsstrategien ble omtalt i forrige
kapittel.

Økonomisk informasjon
Mustad tilegnet seg betydelige mengder med økonomisk informasjon om de amerikanske og
canadiske markedene. Slik vi skal se omfattet dette en rekke ulike sider som tollsatsene i
begge landene, informasjon om de ulike konkurrentene på markedene, informasjon om
svingninger i valutakurser og innvirkningen dette hadde på fiskekrokmarkedene.

Markedsforhold
De reisende sendte rapporter om pågående og forventede endringer i markedet forårsaket av
ulike grunner. Dahl erfarte flere tilfeller av streik som rammet fiskekrokmarkedet i løpet av
sin reise i 1919. Fra Boston rapporterte han at fiskerne hadde streiket i lengre tid. Han skrev
at ”Det har nettop været en streik her blant fiskerne som har varet over to maaneder…”
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Senere på reisen omtaler han også en havnestreik i San Fransisco som forsinket forsendinger
av fiskekrok langs vestkysten.144
I 1914 fikk Haagensen kjennskap til at et nytt handelssenter tok form i Prince Rupert,
nord i British Columbia, på grensen mot Alaska. Han skrev ”…nästen al transport av Halibut
for Östen vil gaa over Prince Rupert;- Seattle og Vancouver vil saaledes närmest blive for det
lokale Marked, hvilket jo er forholdsvis meget lidet.”145 Haagensen tok opp Prince Rupert
med Lipsett da han ble Mustads agent i 1914. Prince Rupert ble forespeilet en sterk posisjon
innen kveitefiske på den nord-amerikanske østkysten og Lipsett ble tildelt agenturet for
kveitefiske i samme provins. Haagensen rapporterte at ”Mr. Lipsett havde ogsaa sine Öine
vendt paa denne Plads, imidlertid kommer han antagelig ikke til at oprette nogen Afdeling
deroppe – ialfald ikke forelöbig – da han har saa gode Forbindelser overalt.”146
Etterspørselssiden
Etter første verdenskrig erfarte Mustads reisende at etterspørselssiden av fiskekrokmarkedet i
USA endret seg. Kundene ønsket hyppigere og mindre leveringer.147 På den måten slapp
kunden selv å holde et stort lager av fiskekroker. Dette minsket i tillegg faren for at kunden
ble sittende med kroker på lager som ikke lengre ble etterspurt av fiskerne. Denne endringen
talte til fordel for Enterprise som produserte i USA. Denne geografiske fordelen kortet ned
leveringstiden og korrespondansen gikk hyppigere. Både Dahl og Haagensen rapporterte om
denne endringen. Dahl skrev ”Hvis vi hadde lager her i Amerika saa er jeg sikker paa at vi
vilde ta meget av Enterprises salg.”148 Haagensen rapporterte at ”De fleste av dem som kjöper
fra Akron, meget imot deres önske ofte, gjör det, fordi de kan faa i mindre lots og til enhver
tid, de behöver krokerne.”149 Senere på reisen fortalte en kunde av Mustad at han supplerte
med kroker fra Enterprise ved behov og der ”…har han kunnet faa optil 1/2 mill. Kroker pa
nogen faa dager...”150
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Wicken fant at leveringstiden på fiskekrok var et gjennomgående problem for Mustad
i mellomkrigstiden.151 USA og Canada var intet unntak. Ledelsen påpekte overfor Haagensen
før hans reise i 1921 at det var:
”…av störste viktighet for os at faa ordrene saa tidlig som det overhodet lar sig gjöre, da vi
fremdeles er overordentlig sterkt optat, og at vi derfor maa skyte skylden for eventuel for sen
levering over paa kunderne, hvis de ikke sender ind deres ordres i god tid. Vi tror dog at vi
iaar skal være bedre rustet til hurtig levering end hvad tilfældet har været i det senere…”152

Informasjonen om at kundene krevde hyppigere og mindre leveranser fikk ledelsen i
Mustad til å vurdere flere tiltak for å imøtekomme kundenes nye krav. Mustad vurderte, som
nevnt i forrige kapittel, å ansette landsomfattende agenter i henholdsvis USA og Canada, men
også å opprette et lager i USA med de mest populære krokene. Dette lageret skulle fylles
primært av de typene som Enterprise produserte. Dette var et mottrekk mot Enterprises korte
leveringstid. Haagensen understreket i 1921 at det var av stor ”…betydning for os at holde et
godt forsynet lager her av de kroker, som Enterprise fabrikerer…”153 Lageret ble ikke
realisert i løpet av perioden oppgaven omhandler.
De reisende erfarte og kommuniserte med Mustad at den generelle økonomiske
tilstanden påvirket også markedet for fiskekrok. I 1921 forventet Haagensen et betydelig fall i
salget og bemerket at:
”Den alm. depression i forretningslivet herover har selvfölgelig og vil ha en vis indflydelse
paa sports- og fishing-tackle artikler. – 1921 har jo väret et udmerket aar for firmaer i disse
brancher, men man regner samtidig med, at de kommende 8à10 mdr. vil bli de vanskeligste,
som de har gjennemlevet.- Alle mennesker venter billigere priser, og blir det ikke billigere
kommende aar, saa vil og maa indkjöpene bli smaa, og man gaar forsiktig frem.”154

Sportskroker og annet fiskeutstyr, som ofte ble brukt av hobbyfiskere, var utsatt ved
nedgangstider ettersom folk da kuttet i utgiftene til hobbyen sin.
Tilbudssiden
Fisket i New England-statene gikk tregt etter første verdenskrig. Mustads reisende oppsøkte
agenten for området, Atlantic Maritime Co., for å finne årsaken til nedgangen i salget.
Haagensen rapporterte i 1921 at noe av grunnen til det spede fisket etter krigen var et
tilbudsoverskudd av fisk. Haagensen fikk informasjon om at det fortsatt var mye saltet fisk
som ikke var solgt. Dette var ifølge Haagensen en viktig grunn til det svake salget og han
understreket at ”Dette forhold skyldes vistnok ogsaa meget det faktum, at der har väret og er
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fremdeles store kvanta saltfisk paa markedet.”155 Her ser vi at de reisendes innhenting av
informasjon om markedet generelt også bidro til å bedre kunne vurdere agenturenes egnethet.
Mustads ledelse stilte spørsmålstegn rundt agenturets egnethet, men den reisende konkluderte
med at det var et tilbudsoverskudd av fisk i markedet som forklarte nedgangen.
Komplikasjoner ved det innviklede handelsnettverket
I Seattle fikk Haagensen i 1914 erfare at harmonien mellom Mustad og deres
samarbeidspartnere var brutt. Mustad hadde solgt fiskekrok til for mange aktører. Sunde &
Erland Co. var Mustads agent i Seattle innen kveitekroker. Sunde & Erland & Co fikk 5%
provisjon på krokene de solgte til store forhandlere i byen, trolig grossister. Forhandlerne
visste imidlertid ikke at Sunde & Erland Co. fikk provisjon på krokene de kjøpte, selv om de
andre forhandlerne kjøpte direkte fra Mustad.156
Da Haagensen besøkte Seattle på sin reise i 1914 erfarte han et urolig marked og alle
tre aktørene var misfornøyd med Mustad. Sunde & Erland Co var misfornøyd med at Mustad
utvidet kundebasen i 1913. P. F. Nordby kjøpte i 1913 720 000 kroker fra Mustad. Haagensen
skrev ”Siden Nordbye kjöbte det Partiet fra os i fjor, har der stadig väret Forstyrrelse i
Forretningerne i Kroker; Tidligere gikk alt saa pent. Det var vist uheldigt , at vi solgte til
Nordbye; vi ser jo, at der er alm Misnöie fra alle Kanter nu.”157 P. F. Norbye var på sin side
frustrert over å ikke ha blitt informert om at Sunde & Erland Co. fikk 5% i provisjon på deres
store bestilling. Haagensen meddelte at ”Herr. Nordbye var misfornöiet, närmest fordi det
ikke blev sagt ham, den gang han kjöbte de 5000 Gross, at S. E. CO, havde 5%
Agentcommision, saa vilde han natruligvis have kjöbt successivt i smaa Kvanta hos S. E.
CO….”158
Den andre forhandleren, Pacific Net & Twine Co.159, var også misfornøyd med at
Mustad hadde solgt fiskekroker direkte til P. F. Nordbye. Haagensen skrev at forhandleren:
”Er fornöiet med Krokerne fra os, men beklagede han sig over, at vi havde solgt Nordbye,
som havde ödelagt hele Forretningen i Halibut hooks.- Han sagde at han vilde have kjöbt
meget mere og desuden baade Salmon hooks og andre Kroker af os, om vi ikke havde solgt til
Nordbye; han har faktisk ladet flere store Odres gaa til England av den grund.”160
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Haagensen konkluderte etter besøket med ”…at vi ikke bör sälge Halibut Hooks til nogen
anden i Seattle end S.E.Co og Pacific Net & Twine; vi maa jo väre forsigtige med dette sidste
Firma; hvis der skulde hände flere Tilfälde som det med Nordbye, saa kan det jo väre
skjäbnesangert for os.”161 Her ser vi at Haagensen spilte en viktig rolle i å løse konflikten
som kunne skadet Mustads markedsandel i Seattle på sikt. Informasjon fra den reisende
belyste her et behov for å endre salgsstrategien til å begrense antall aktører Mustad solgte til i
området.

Tollsatser
USA
Tollsatsen ved innførsel av fiskekrok til USA ble justert to ganger i løpet av perioden. Frem
til 1909 fantes det ikke noen egen tollsats for fiskekroker. Fiskekrokene ble veid og fortollet
som stål. Tollsatsen i denne perioden var nesten ubetydelig. I 1909 ble det opprettet en ny
tollsats som ble satt til 45%. Denne varte frem til 1913 da den ble justert ned til 30%.162
Mustads ledelse var interessert i å tilegne seg informasjon om politiske prosesser som
fortsatt var under utforming gjennom de reisende. Dette for å være forberedt på eventuelle
endringer. I 1921 vurderte amerikanske myndigheter å øke tollen. Haagensen rapporterte til
ledelsen at kongressen hadde vedtatt en tolløkning, men at ingen visste når tolløkningen kom
til å tre i kraft eller hvordan den nye økningen kom til å fungere i praksis. Han skrev:
”Den nye tarif har netop gaaet igjennem i Congressen, og efter det skulde man vel gaa ut fra,
at den gaar igjennem ogsaa i senatet, naar den tid engang kommer.- Satsen er 35% paa ”the
American valuation”.- Hvad det betyr er vist ingen paa det rene med, kanske ikke en gang
dem, som har vedtatt tarifen.- Nogen mener at tolden vil bli beregnet av värdien inkl. told
etc.; andre at at den skal beregnes av salgsvärdien her.”163

Canada
I Canada var innførselen av alle fiskekroker over en viss krokstørrelse tollfritt. Størrelsene
som var tollfrie gjaldt kroker som ble brukt av yrkesfiskere til sjøfiske på kystene. De mindre
krokene som måtte fortolles ved innførsel ble primært brukt av sportsfiskere. De engelske
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sportskrokene hadde en lavere tollsats, 22,5%, ved innførsel enn andre land som ble fortollet
35% av verdien i 1914.164
Tollfritaket på de store krokene gjorde det lukrativt for amerikanske fiskere å kjøpe
fiskekroker i Canada, særlig sjøkroker til kommersielt fiske. Dette var særlig utbredt blant
fiskere på den amerikanske nordøstkysten. Fiskerne her reiste opp langs den canadiske kysten
og fisket. Flere valgte å kombinere fisket med innkjøp av nytt utstyr da de var i Canada. Vi
ser at det på den nordøstlige kysten av USA fant sted en reversert handelskjede. Fiskerne,
som vanligvis var end-user av et produkt, ble her et mellomledd som solgte kroker til
detaljister. C. Mustad fikk mest sannsynlig kjennskap til denne handelsruten på en av hans
reiser. Dette er rimelig å anta fordi ledelsen informerte Haagensen ble informert om dette
handelsmønsteret i forbindelse med sin reise i 1914. Helt sydøst i Canada holdt E. K. Spinney
Ltd. til. De hadde mange amerikanske kunder innom og solgte kroker til USA. C. Mustad
skriver at:
”Spinney sälger ogsaa vore kroker til et firma Sydney R. Baxter i Boston. Atlantic kjender
utvilsomt til at Baxter kjöper vore kroker gjennem Andre, men da vi kun er bundet til ikke at
sælge direkte til andre end Atlantic i Atlantic´s distrikt, saa har vi jo lov til at sælge gjennem
f.eks. Spinney…Skulde Atlantic nævne noget om Baxter kan De si at De ikke kjender noget
til det, da vi ikke bör vite noget om, at Spinney sælger til Baxter.”165

Slik arbeidet Mustad seg rundt agenturavtalen med Atlantic Maritime Co. og solgte flere
kroker til New England-statene. Vi så i forrige kapittel at Haagensen i 1921 anbefalte at
Mustad skulle inngå et tettere samarbeid med Baxter, hvis Atlantic Maritime tillot det.
Haagensen besøkte E. K. Spinney igjen i 1921. De amerikanske myndighetene ønsket
at amerikanske fiskere skulle kjøpe krokene sine i USA og diskuterte mulighetene for å få på
plass et lovverk. Haagensen fikk vite av Mr. Spinney:
”…at den amerikanske regjering hadde under overveielse en lov, hvorefter kanadiske
fiskekuttere ikke skal faa anlöpe eller sälge fisk i amerikanske havner. – Hvis denne lov gaar
gjennem vil muligens den kanadiske regjering bli nödt til at ta et lignende skridt overfor de
amerikanske kuttere, som stadig kommer til Nova Scotia for indkjöp av utstyr etc. som jo alt
er toldfrit i Canada. – Isaafald forutsaa han et betragtelig mindre salg av kroker i Nova Scotia,
og dermed vil jo ogsaa indsmuglingen til Staterne opphöre.”166

Innføringen av et slikt lovverk ville føre til store endringer i fiskekrokmarkedet i området.
Det at Mustads ledelse satt på informasjon om en potensiell lovendring gjorde dem bedre i
stand til å forstå en eventuell nedgang i ordre fra de canadiske områdene som var berørt og en
tilsvarende oppgang i de berørte amerikanske områdene. Kombinasjonen av det potensielle
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lovforslaget som ville hindre fri flyt av kroker mellom fiskere i USA og Canada. Atlantics
svake salg førte til at Mustad innledet et direkte samarbeid med Sydney R. Baxter i 1921,
som vi så i kapittel 4.
Ettersom amerikanske fiskere fortsatte å kjøpe fiskekroker i Canada gjennom
perioden ser det ut til at store kroker ikke ble beskattet i Canada gjennom hele perioden
denne oppgaven tar for seg, men dette skrives med forbehold. Korrespondansen fra de
reisende viser imidlertid at forholdet mellom satsene for henholdsvis engelske og andre
nasjoners sportskroker varierte i tidsrommet 1914 til 1921. I 1914 var differansen på 12,5%,
men i 1919 oppgav Dahl at Mustads kroker ble beskattet 7,5% mer i skatt enn de engelske
krokene. I 1921 var tollsatsene endret igjen da Haagensen bemerket at ”Priserne fra Bartlett
nu ikke var saa langt ifra vore, sa han, og naar man tok i betraktning de 12 1/2 % höiere told,
som maatte betales paa vore kroker…”167 Prosentsatsene kommer ikke frem i
korrespondansen, kun differansen mellom de engelske produsentene og andre nasjoner.

Konkurrenter på markedet
Vi så i kapittel 3 på hvilke andre sentrale produsenter som tilbød fiskekroker på det
amerikanske og canadiske markedet. I korrespondansen er det særlig tre konkurrenter som
skiller seg ut som sentrale aktører, Enterprise, Milward og Arthur James. Mustads ledelse
fulgte konkurrentene tett og var stadig på utkikk etter prislister og annen informasjon om
konkurrentene. Her var de reisende som reiste rundt på markedene en viktig
informasjonskilde. Dahl rapporterte blant annet at Arthur James´ leveranser til kunder ofte
uteble eller var mindre enn bestilt både under og etter første verdenskrig.168 Den engelske
fiskekrokindustrien ble nedprioritert til fordel for krigsmateriell under krigen.169
Informasjonen om konkurrentene var viktig for Mustad og gjorde at de foretok endringer i
blant annet pris da de fant det nødvendig.
Pris
Mustad strebet hele tiden etter å være billigere enn de store engelske produsentene, som
Milward og Arthur James. Under Haagensens besøk i Canada i 1914 erfarte han at
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prisforskjellen mellom Mustad og Arthur James var i Arthur James´ favør og at det ble
nødvendig å foreta en justering for å være det billigste alternativet. Haagensen foreslo ”Det er
kanske värd Overveielse, om vi ikke bör give 2 1/2% extra – udover de vanlige 7 1/2% - over
hele Linjen i Nova Scotia, da james sikkerlig er lidt billigere end os, naar vi bare giver 7
1/2%.”170
Ved andre tilfeller erfarte Mustads reisende at Mustad priser var betydelig lavere enn
konkurrentene og anbefalte dermed å heve prisene på de aktuelle krokene. Haagensen
rapporterte i 1914 ”… jeg skal forresten forsöge at faa Rede paa Priserne paa de engelske
Laxekroker; jeg tror nemlig, at vi er for billige på dem.”171
Mustad maktet imidlertid ikke å være billigst på det amerikanske markedet.
Enterprise hadde et konkurransefortrinn i kraft av at de produserte krokene sine i USA.
Fraktkostnader ble mindre enn konkurrentene og Enterprise slapp å fortolle fiskekrokene
sine. Haagensen informerte i 1914 om at Enterprise hadde mye av salget fra Denver til Los
Angeles og at det for det meste ble solgt løst i små kvanta. Haagensen skriver ”…da vore
store kunder, selv om de har Extra Priser, ikke kan notere saa billig eller billigere end
E.prise.”172
Konkurrentenes agenter og reisende
Som vist i kapittel 4 opererte Mustad med samme taktikk som en gjøk overfor kundene og
agentene til engelske fiskekrokprodusenter. Mustads reisende fikk kjennskap til agenturene til
flere av de engelske produsentene i USA og Canada. Haagensen og Dahl fikk kjennskap til
agentene til Milward, Arthur James og Woodfield.173
Da Haagensen besøkte Atlantic Maritime i 1914 fikk han interessant informasjon
vedrørende Arthur James agent i området, Lothorp. Agenten var i økonomiske problemer og
det var, ifølge Atlantic Maritime, kun et tidsspørsmål før Arthur James måtte bytte agent i
området. Haagensen fortalte at dette var positivt for Mustad for ”… saa vilde det jo tage sin
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Tid at blive kjendt med Forretningen, og i Mellemtiden vil vi sikkerlig kunde vinde en stor
Del.”174
Milward sendte reisende over til USA og Canada på samme måte som Mustad gjorde.
Haagensen befant seg i Nord-Amerika i samme periode som Mr. Avery, Milwards reisende,
ved begge sine besøk i henholdsvis 1914 og 1921. I 1914 skriver Haagensen ”Mens jeg stod
og snakkede med Mr. Reese kom der et Brev fra Milward´s Reisende i Staterne, Mr. Avery;
han var da netop kommet til Boston. – Han er rundt hele hvert Aar, - sagde Mr. Reese.”175 På
sin reise i 1921 konkluderte Haagensen med at ”Det er ingen tvil om, at Engländerne er
meget mer aktive her nu end kanske nogesinde. – Baade Mr. Bartlett og Mr. Avery har reist
omkring overalt – Mr. Avery er vistnok i Canada nu. –”176 Som vi skal se i kapittel 7 var
1921 året da Milward brøt ut av kartellet og startet en offensiv på det amerikanske og
canadiske markedet.
Eiendommer
Som nevnt, ønsket kundene etter krigen å få mindre, men hyppigere partier med fiskekrok.
Mustad vurderte i 1921 å opprette et lager i USA som et tiltak for å korte ned leveringstiden I
den forbindelse så Mustad på hva andre eksporterende konkurrenter gjorde. Haagensen
rapporterte i 1921 at det løp risiko for produsenter ved å føre eksterne lagre i andre marked.
Han skrev at Samuel Allcock ”…skal ha et ganske betydelig lager av Treble hooks i Chicago,
som han ser ut til at ha vanskelig for at sälge.”177 Mustad hadde selv erfart at enkelte typer
gikk av moten og senere i kapittelet skal vi se at Mustad selv ikke fikk solgt et parti på 1,5
millioner fiskekroker i Newfoundland.
I 1921 rapporterte Haagensen til ledelsen om at Samuel Allcock vurderte å opprette
fabrikk i Chicago. Samuel Allcock vurderte dette på bakgrunn av den økte tollsatsen som var
nær ved å bli vedtatt. Ved å opprette en fabrikk i USA ble ikke krokene deres fortollet på det
amerikanske markedet. Haagensen skriver ”…at Alcock(sic.) skulde ha under overveielse,
hvis den nye tarif skulde bli prohibitiv for ”snelled hooks”, at oprette en fabrik for disse i
eller omkr. Chicago.”178 Det kommer ikke frem eksakt hva fabrikken skulle produsere. Det er
mulig at krokene og tråden skulle importeres eller at alt skulle produseres i Chicago.
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Markedsandeler
Oversikten for året 1913 over norske og britiske kroker importert til Canada i tabell 3.2 i
kapittel 3 var basert på korrespondanse sendt fra Haagensen til ledelsen. Han gjengav en liste
over land som eksporterte fiskekroker til Canada.179 Videre skal vi her se at de reisende
tilegnet seg informasjon om fordelingen av markedsandeler i USA og Canada.
Det er uklart hvorvidt Mustad kjente til at E. A. Pflueger og The Enterprise
Manufacturing Co. fusjonerte sent i 1913 da Haagensen besøkte USA i 1914. Nielsen skrev
følgende i innføringsbrevet til Haagensen før hans reise til USA og Canada ”Enterprise og
Pflüeger er to amerikanske fabrikker…”180 Hvis Mustad ikke kjente til fusjonen før
Haagensens reise i 1914, så fikk trolig Haagensen kjennskap til fusjonen under sin reise. Det
finnes likevel ikke noe bevart korrespondanse som helt konkret beviser dette, men Haagensen
benytter kun navnet ”Enterprise” i sin korrespondanse. Fusjonen førte til at Mustad fikk en
sterk konkurrent på det amerikanske markedet som satt på betydelige markedsandeler og som
hadde potensiale og kapital til å utvikle seg videre.
I 1919 besøkte Dahl en grossist i St. Louis som anslo at Mustad ”…nu hadde mindst
60% av anglesalget her i Staterne og fandt det uklogt av os at forsøke at opta ordres hos
mindre huser.”181 Det er ikke bevart noen korrespondanse som gir uttrykk for Dahl eller
ledelsens formeninger om dette anslaget, men det indikerer at Mustad satt på en signifikant
andel av det amerikanske markedet.
Mustad var også godt etablert på deler av den canadiske østkysten. Christian Mustad
konkluderte på sin reise i 1907 at Mustad var såpass godt etablert på Newfoundland at de
kunne tillate seg å heve prisene i området. Mustad utformet da en egen prisliste for
Newfoundland.182 I 1910 så imidlertid C. Mustad seg nødt til å justere ned prisene med 5% i
området fordi Arthur James hadde satt ned sine priser i området. 183

Svingninger i valutakurs
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Prisene på fiskekrok i de to nord-amerikanske landene opptrådte i minst fire ulike valutaer,
amerikansk dollar, canadisk dollar, britisk pund og norske kroner. Dette gjorde det nødvendig
for Mustad å følge med på styrkeforholdet mellom valutaene og å tilpasse sine priser i
henhold til svingningene i valutakurser og vekslegebyrer. Dette ble gjort blant annet gjennom
de reisende.184
Mustads prislister i USA var frem til 1914 oppgitt i pund, men Haagensen mente at
dette var unødvendig og at Mustad mistet kunder til Enterprise som hadde prislister i dollar.
Haagensen møtte på flere forhandlere som slet med å konvertere pund til dollar og etterspurte
prislister med prisene oppgitt i dollar. Engelskmennene opererte fortsatt med prislister med
pund, men Haagensen mente at en overgang til dollar ville bli godt mottatt.185
Ledelsen fulgte Haagensens oppfordring og utformet prislister i dollar. Dette var et
enkelt grep som trolig fremmet salget av Mustads kroker. Her ser vi at Mustads ledelse endret
salgsstrategien på bakgrunn av informasjon fra de reisende.
Dollarens økning målt mot den norske kronen førte til at Mustad tjente godt på denne
overgangen etter krigen. Haagensen erfarte at kundene hadde bitt seg merke i kursforholdet
mellom norske kroner og amerikanske dollar og han skriver at ”Alle mener at det er urimelig
av os at holde paa de samme priser nu naar vi faar ca 20 à 25% mer for $ i dag end vi fikk
ifjor og ca.50% mere end da vi gjennomfmörte(sic.) $-priserne.- Naar undtages treble saa, har
jeg strengt holdt paa de samme priser som ifjor.”186
Mustad valgte også å gå over fra pund til amerikanske dollar i Canada, med unntak av
Quebec. Det er usikkert hvilket år dette skjedde. Det skjedde i hvert fall før 1919, trolig
allerede i 1914. Mustads agent i Vancouver, Lipsett, ønsket i 1919 å betale i canadiske dollar
fremfor amerikanske dollar. Lipsett skriver:
”I mentioned to Mr. Dahl that at the present time we were paying a heavy rate of exchange in
remitting your funds to New York. Mr. Dahl was of this opinion that a Canadian cheque
would be worth the same in Christiania, Norway, as a New York cheque and acting on this
suggestion, we are tendering you to-day, a Bank of Montreal cheque…If this arrangement is
not entirely satisfactory to you, you are quite at liberty to return the cheque to us and we will
remit in New York funds as originally arranged. If you on the other hand, Canadian cheques
will be satisfactory to you, it will mean a saving to us.”187
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Overgangen til dollar ga de engelske produsentene en fordel etter krigen da pundet
svekket seg overfor den amerikanske dollaren. Dahl skrev i 1919 ”Vore priser er igrund ikke
saa lave her i Canada Da de engelske penge for tiden staar ca. 10 a 15 % lavere end
normal...” 188 Svingninger i valuta førte til at de engelske produsentenes priser ble billigere og
dermed attraktive for flere i Canada. I forbindelse med Haagensens reise i 1921 skrev
Christian:
”Vi har med undtagelse av Quebec hvor vi har chargert £ priser, som forövrig tilsvarer $
priserne, offerert og beregnet priser efter liste 112 + 50% tillæg i U.S.A. valuta. Der er
imidlertid flere firmaer som har insistert paa betaling i Canadiske $ og har vi for ikke at
risikere at tape kunderne kreditert dem differancen, som imdertid har variert mellom 10% og
15%. Engelskmændende sælger selvfölgelig i engelsk mynt, og da £ fremdeles staar meget
lavt i Amerika, er det jo en mulighet for at enkelte engelske fabrikanters priser vil komme
billigere end vore, hvis vi skal charger U.S.A. $ til Canada, men det er ikke sikker og bör vi
hvis mulig holde paa betaling i U.S.A. $.”189

Økologisk informasjon
Det amerikanske og canadiske markedet utgjorde et stort område med vidt forskjellig klima,
fra ørkenområder i sydlige USA til områder med permafrost i nordlige Canada. Det er bevart
lite informasjon om økologien i USA og Canada i korrespondansen denne oppgaven
omfavner. Det kan være flere grunner til dette.
Fra C. Mustads reiser er det lite bevart korrespondanse. Det er først i forbindelse med
Haagensens reise i 1914 at det er bevart omfattende mengder med korrespondanse.
Korrespondansen fra Haagensen, og også fra Dahl, omhandlet imidlertid økologiske forhold
bare i liten grad. Ettersom økologien ofte forandres langsomt kan behovet for hyppig
oppdatering av informasjonen ha vært mindre enn for eksempel behovet for økonomisk
informasjon. Det kan tenkes at C. Mustad dannet seg et godt bilde av økologien i USA og
Canada på sine reiser uten at han skrev særlig mye hjem om dette. Samtidig vet vi at hvor
fiskestimer tar veien kan endres relativt raskt og lokalt kan de økologiske forholdene også
variere betydelig. På den annen side kan lite informasjon i korrespondansen om de
økologiske forholdene også vitne om at korrespondanse er gått tapt, men den begrensede
økologiske informasjon forblir likevel en gåte, spesielt fordi vi vet hvor gjennomgående
innhenting av økologisk informasjon var fra Mustads reisende andre steder i verden.190
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Fiskepopulasjon
Fra Seattle og nordover på den nordamerikanske kysten var kveitefiske populært.
Informasjon om hva slags fisk som var etterspurt på markedet var informasjon Mustad
ønsket, men også informasjon om ulike potensielle trender for fremtiden var også av
interesse. Mr. Hayward, Mustads agent på utgående kontrakt i Vancouver, bemerket følgende
overfor Haagensen:
”Halibut er der endnu store Mängder af, men mente han at der bliver mindre og mindre af
den; Fölgen vil da blive at man vil gaa over til COD – FISH Fangsten; der er store Mängder af
Codfish langs Kysten, men da man faar bedre priser for Halibut, har man andnu ikke lagt saa
megen Interesse i Codfishen.- Imidlertid, mente Mr. Hayward, at det bare var et
Tidsspörgsmaal, naar også den vil blive Gjenstand for mer Opmerksomhed, og vil der da
blive et ganske betydeligt Marked for Cod fishhooks.”191

Mustads ledelse fikk her kjennskap til et potensiale og kunne forsøke å selge kroker til
torskefiske for å etablere seg som den faste leverandøren av denne typen krok før fisket tok
av. Dette forsøkte Dahl i 1919 da han reforhandlet avtalen med Lipsett, men han lyktes ikke
med å utvide Lipsetts agentur til andre kroktyper.192
Ledelsen i Mustad merket et dalende salg i Newfoundland i årene 1912 og 1913 og
Haagensen fikk beskjed om at ”…forholdene maatte undersökes, da vort salg de sidste to aar
har været betydelig mindre end i 1911. Konkurrencen er ogsaa her Arthur James, og maa ikke
tillate ham at komme ind igjen.”193 Haagensen fant ut at nedgangen skyldtes fall i populasjon
kombinert med lav pris på fisk. Dette førte til trange tider for fiskeindustrien i Newfoundland.
Haagensen rapporterte følgende:
”Forövrigt er man alle fornöiet med os og Krokerne.- Grunden til de mindre Kvanta som vi
har leveret til N.F. sidste Aar og de mindre Ordres, som vi vil faa iaar, er at Fiskerierne har
väret temmelig daarlige nästen rundt hele N.F. iaar; man har maattet gaa helt oppover mot
Labrador for at finde Fisk; dertil kommer de daarlige Priser paa Fisken, hvilket har
foraarsaget mindre Fiske end för…den ene store Fiskerflaade efter den anden havde lagt
op.”194

Slik informasjon var nyttig for at Mustad kunne danne seg et bilde av hvorfor salget til
området hadde vært synkende: det var ingen konkurrent som hadde tatt markedsandeler, men
en minkende fiskebestand kombinert med lavere pris for fisk som var årsakene til det dalende
salget. Informasjonen antydet at en endring i Mustads salgsstrategi ikke ville være
nødvendig.
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Fiskesesong
Når på året det var fiskesesong var med på å styre når fiskekroker var etterspurt, som igjen
styrte når kundene la inn sine bestillinger. Mustads reisende forsøkte å time sine besøk så de
ankom de potensielle kundene kort tid før de skulle plassere ordre for kommende sesong. De
gangene de reisende kom til kunder som allerede hadde plassert ordrehos en konkurrent, men
var interessert i hva Mustad hadde å tilby, ble det sendt prøver og priser til dem. Prøvene ble
imidlertid først sendt ut flere måneder senere slik at kunden mottok prøvene kort tid før de
skulle plassere ordre for sesongen året etter. De reisende hjalp altså til med timingen i
Mustads markedsføring. Dahl skrev i 1919 om en potensiell kunde i Minnesota: ”Han vilde
gjerne ha prøver og priser og tror jeg det er best at vente med at sende dette til midten av april
næste aar saa han kan ha de i frisk minde naar han placerer ordren i juni maaned.”195 Dahl
informerte ved en senere anledning om risikoen ved å sende prøvene for tidlig i forbindelse
med et annet firma i samme situasjon ”Firmaet kjøper gjerne i august og vilde det være
tidsnok at sende prøver og priser i juli næste aar, for kommer dette for tidlig blir det kun lagt
til side og glemt.”196

Kulturell informasjon
Informasjon om kulturelle forhold ble innhentet og videreformidlet til Mustad av de reisende.
Her inngikk for eksempel informasjon om hvordan krokpreferanser var påvirket av mytisk
overtro rundt enkelte typer fiskekrok. Videre opplysninger de reisende ga omfattet at navnet
på en av Mustads kroker klang dårlig på engelsk, at det hersket forvirring rundt skalaene
fiskekroker ble målt etter, og at moralske holdninger spilte en rolle ved kjøp av kroker.

Trofasthet
Det ser ut til at flere av kundene i USA og Canada som handlet fiskekrok av en produsent
følte en slags tilhørighet til den enkelte produsenten, nærmest et monogamt forhold.
Haagensen skrev i 1914 følgende om et firma i Boston ”Firmaet er ikke bundet til Milward
paa nogen Maade – kun moralsk…”197 Kan det tenkes at C. Mustads mange besøk til USA
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også var med på å bygge opp personlige bånd til kundene? Haagensen og Dahl ble begge
flere ganger bedt om å overbringe deres hilsen til C. Mustad og det ble også oppfordret til å
hilse enkelte kunder fra C. Mustad.198
Mustad tok godt vare på sine kunder. Hvis en kunde var misfornøyd med levering,
fortolling eller noe annet, strakk Mustad seg langt for å gjøre kunden tilfreds. Hvis en kunde
eller en tidligere kunde av Mustad satt på et parti som de ikke fikk solgt var Mustad
behjelpelige med å løse problemet. Det ble ofte løst ved at kunden ble godtgjort av Mustad
for partiet, en slags tilgodelapp om man vil, som kunne benyttes ved neste bestilling av
Mustad. Slik beholdt også Mustad kunden. Mustad forsøkte deretter å få solgt det usolgte
partiet et annet sted. Vi ser et eksempel på at Mustad strakk seg langt for å gjøre kunden
fornøyd i et brev fra Haagensen i 1914: ”Enten vi nu har Ret eller ei – hvad Leveringen af
Limerick hooks angaar ,- saa maa vi godtgjöre Firmaet saavel Varenes Kostende som Told og
Udgifter paa disse Kroker.”199 Mustad var også behjelpelige overfor sine agenter. I kapittel 4
så vi hvordan C. Mustad lot en agent selge et gammelt parti med 25% avslag for å bli kvitt
partiet.

Overtro
Bruland viser flere eksempler på hvordan religion la begrensninger på fiskernes muligheter til
å ta i bruk ulike redskaper og metoder.200 I Newfoundland fryktet fiskerne i 1914 svarte
kroker. Haagensen rapporterer følgende om en kunde: ”Firmaet har ca.10 Tusen Gross jap.
Gravitation paa Lager, og vil man absolut ikke have dem nu – bare tinned.- Fiskerne har
nemlig faaet den Idé, at de sorte Kroker forgifter Saar, naar man stikker sig paa dem.”201
10 000 gross, nesten halvannen million, fiskekroker satt grossisten på som han ikke fikk
solgt. Dette tok naturligvis opp plass og var ikke en gunstig situasjon. Haagensen fortalte
videre at det var flere andre kunder av Mustad som satt på mindre partier av svarte
fiskekroker. Haagensen foreslo å sende krokene tilbake til fabrikken på Gjøvik for å endre
fargen på dem. Dette skulle gjøres på kundenes regning, men Haagensen mente at det ville
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være et populært forslag som ville forsterke Mustads stilling i området.202 Det kommer ikke
frem hva Mustad valgte å gjøre i korrespondansen.

Krokpreferanser
Wicken og Bruland beskriver, som tidligere nevnt, at fiskerne på begynnelsen av 1900-tallet
ble fremstilt i de reisendes rapporter som en konservativ gruppe som ønsket å benytte
redskapene og krokene de alltid hadde brukt.203 Mustads reisende samlet informasjon som
skulle gjøre det enklere for Mustad å produsere de kroktypene som fiskerne etterspurte. Dette
gjaldt for eksempel imitasjon av utseende, egenskaper og navn på fiskekrokene.
Imitasjon
Wicken argumenterer for at Mustad trolig ble klar over viktigheten av å selge kroker med den
ønskede utformingen allerede da de forsøkte å etablere seg på det nord-norske markedet. Der
slet de fordi fiskerne foretrakk de engelske krokenes spiss fremfor Mustads.204 Mustad innså
da viktigheten av å imitere de eksisterende fiskekrokene som fiskerne benyttet. Det var
imidlertid ikke alltid like enkelt å lage en eksakt kopi. En av Mustads kunder uttrykket sin
frustrasjon over at Mustad ikke maktet å kopiere fiskekrokene til den veletablerte Arthur
James. De skrev ”We have told you of how strong the prejudice is in favor of the James
hooks…We se no reason why you can´t produce the excat counterpart of James hooks in
every way, and of best temper.”205 Ti år senere, i 1914, klarte Mustad å imitere Arthur James
kroktype ”Gravitation” fullt ut.206
Påvirkning av krokkulturen
Mustads bearbeidet fiskerne for å få dem til å blir mer åpne for andre produsenter og
produkter. Dette ble gjort blant annet gjennom reklame og ved å dele ut eksemplarer av krok.
Mustad fikk også overtalt enkelte forhandlere til å satse på Mustads kroker. En detaljist i
Chicago gikk i 1914 over fra Woodfield, en engelsk produsent, til Mustad, men han presiserte
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at overgangen måtte skje gradvis ”… da han maatte vänne Publikum til vore först og saa
successivt gaa over til vore.”207
Fra den canadiske østkysten kunne en kunde i 1921 fortelle at fiskerne i den senere tid
hadde blitt mer villige til å kjøpe Mustads kroker. Andrew Malcom, som kunden het, fortalte
Haagensen om en test han hadde utført sammen med noen fiskere en gang:
”Det var i en liten kystby oppe i New Brunswick, hvor man altid insisterte paa James´ kroker,
men da Mr. M. ikke hadde dem paa lager, forsökte han at faa kunden til at ta vore. – Der var
tilfäldigvis flere fiskere inde i butiken, og Mr. M. lot dem pröve James´, Millward´s(sic.) og
vore, idet man ga dem hvert sit forskjellige merke, og fiskerne vidste ikke hvilken var
hvilken. – Allesammen tok ut vor krok som den bedste, men da Mr. M. sa, at det var
Mustad´s sa de, at det maatte väre feil, og de insisterte paa at gjenta experimentet. – Samme
resultat; baade kjöbmanden og fiskerne tok da Mustad´s kroker.”208

Det var altså mulig å endre fiskernes oppfatning av hva som var den beste kroken, men dette
var en krevende prosess.
I New England-statene var ikke fiskerne fullt så konservative som andre steder i
landet. Da Mustad i 1921 vurderte å opprette et lager for det amerikanske og canadiske
markedet skrev Christian Mustad at ”Det kunde muligens være heldig at ha
konsignationslager hos Atlantic men det er den risiko ved det at forbrukerne i Atlantics
distrikt har en tilböilighet til at forandre facon og störrelse paa krokerne…”209 Dette erfarte
Haagensen selv i 1914 da han rapporterte at kroktypen ”Fecco” var på fremmarsj.210 Fra
østkysten av Canada rapporterer Haagensen i 1921 at ”…tendensen gaar i retning av at
anvende mindre nummer.”211
I provinsen New Brunswick fikk Haagensen i 1914 se at fiskerne påvirket hverandre i
kjøp av fiskekrok, nærmest som en flokkmentalitet ”Disse Fiskerne heromkring er nogle
underlige Mennesker; saaledes fortalte Mr. Malcom, at naar en Baad har väret heldig en Dag
og gjort en god Fangst saa skal alle de andre Baader have samme Krok, som den ene Baad
har brugt.”212
Spesifikasjon
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Fiskernes mangfold innen arbeidsmetoder kom frem i Providence, Rhode Island. Her ble det
etterspurt kroker som vanligvis ble omtalt som for hardt herdet, og derfor lett brakk.
Haagensen forklarte at ”…man vil nemlig have dem meget sterkt härdet, saaledes at de
bräkkes let; naar Fiskerne tager ind Linerne i Baaden, giver man sig ikke Tid til at tage hver
Fisk af med Haanden, men slänger den ned i den, og vil man da at kroken skal Bräkke.”213
Kroker som var for hardt herdet ble vanligvis sett på som en produksjonsfeil, men her var den
egenskapen å foretrekke.
I Nova Scotia fikk Haagensen informasjon om at fiskere fra forskjellige kulturer
foretrakk å feste den samme kroktypen på ulike måter. En av Mustads kunder i Halifax satt
på en del av kroktypen ”Fransk gravitation” som han ønsket å bli kvitt. Haagensen skrev:
”Det var tilfäldigvis en del fiskere inde hos Robertson, mens jeg var der.- De forklarte at
grunden til, at Nova Scotia – fiskerne ikke kunde bruke eyed hooks var, at fiskerne fäster
kroker til linen paa en anden maate end de franske fiskere.”214 Kroker uten øye var altså å
foretrekke i Nova Scotia.
Navn
Navnet på fiskekrokene var av betydning når fiskere skulle kjøpe kroker. En grossist i Seattle
lurte på om Mustad ikke kunne komme med et alternativ til navnet ”Siwash”. Fra et besøk
hos grossisten anbefalte Mustads reisende at den samme kroketypen burde operere med to
navn, siden flere av fiskerne mislikte navnet, samtidig som mange var vant til betegnelsen:
”Ordet SIWASH har ikke nogen videre god klang herover og spurgte han om vi ikke kunde kalde
disse kroker for MUSTAD SALMON HOOKS og trykke dette pa etiketterne, i stedetfor
SIWASH. Enkelte forlanger disse kroker kaldt Siwash OG andre igjen for Salmon Hooks saa det
kunde vel kanske la sig gjøre at sælge disse kroker under to forskjellige navn men med samme
priser.”215

Personlig møte med fiskere
Mustads reisende fikk mange ganger høre hos potensielle kunder at de var villige til å kjøpe
Mustad kroker hvis fiskerne etterspurte dem. I 1914 var Haagensen i kontakt med en
forhandler i Yarmouth, Nova Scotia, som sa at det kun ble solgt Arthur James. Det var
uaktuelt for ham å kjøpe noe annet merke så lenge fiskerne krevde Arthur James. For å skape
en etterspørsel etter Mustads kroker oppsøkte Haagensen fiskerne. Han skrev at ”Jeg gik om
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bord paa et par Skibe i Havn den Dag og gav endel Kroker til Skipperne; man fandt dem all
right, sagde de, og vilde man bede Maritime at kjöbe dem.”216
Haagensen oppsøkte fiskere mens han var i St. John, Nova Scotia, for å finne ut om
det var slik at fiskerne krevde kun Arthur James, slik forhandlerne hevdet. Han rapporterte
følgende fra møtet:
”…benyttede jeg da Anledningen til at faa vide, hvad man syntes om vore Kroker; naar
undtagesen, saa fandt man vore Kroker all right, og sagde de, at de ogsaa brugte dem … at der
var mange af James´s kroker, som brak, hvilket også de andre bekräftede.- Mr. Malcom vilde
ikke tro det, da jeg fortalte ham det, da man aldrig har klaget overfor ham paa James´s
Kroker.”217

Haagensens besøk viser at fiskerne ikke alltid var så standhaftige i kravet om at de kun
ønsket å kjøpe fiskekrok produsert av Arthur James slik enkelte forhandlerne ga inntrykk av.
Det kan se ut til at forhandlernes forutinntatthet noen ganger var med på å forsterke
inntrykket av fiskerne som konservative.
I Canada besøkte også Dahl forbrukerne. Han reiste rundt i området til grossisten
Spinney og promoterte Mustads kroker, nærmest som en salgsagent for Spinney. Dahl skrev
et brev til Spinney og fortalte dem om hans oppsøkende arbeid, eller det Wicken skriver at
bedriften kalte ”missionary works”, ”I hope however that my vissit will help to get more of
the market as i(sic.) saw quite a lot of the capteins(sic.) and got them interested in our
hooks.”218

Etikett
Wicken har opplyst at ”Pakningene burde helst adskille seg så lite som mulig fra de som før
var solgt, derfor ble til dels farve og form på etikettene bestemt etter hvem som skulle ha
krokene.”219 Mustad tilpasset alltid etikettene etter kundens ønske ved større bestillinger, men
ønsket samtidig å inkludere sitt eget navn på etiketten. Dette var viktig for å bygge seg opp et
varemerke.
Ved en av de første ordrene Christian Mustad sendte hjem fra USA i 1904 var det
usikkerhet rundt hvilken farge etikettene på forsendingene skulle ha. En ansatt i Mustad
bemerket at ”Til denne ordre er der opgivet de saakaldte ”Andrew Malcoms egne etiketter”.
Vi er i öieblikket ikke paa det rene med, hvorledes disse ser ud; muligens De har nogen
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liggende paa Gjøvik. I modsat fald faar vi skrive til Christian Mustad og bede ham sende os
en ny pröve.”220
Etikettfokuset endret seg litt i løpet av perioden. Det var mer en kamp mellom Mustad
og deres kunder om hvilket navn som skulle stå på etiketten. Mustad hadde et ønske om å
promotere seg selv som fiskekrokprodusent. De største kundene hadde spesiallagde etiketter
med sitt eget navn på, men de mindre fikk levert med Mustads egne etiketter på. Haagensen
fikk i 1914 beskjed om at:
”Skulde et eller andet nyt firma insistere paa egne etiketter, faar vi jo i nödsfald gaa med paa
det, hvis det kan gi en ordre av nogen störrelse f.eks. mindst en million. Forresten har
etiketspörgesmaalet ingen betydning for Tackel Makers, da de jo benytter anglerne til eget
bruk…Vi bemærker tilslutning, at paa alle vore etiketter til Amerika – ogsaa de neutrale –
staar der made in Norway eller bare Norway. Oprindelseslandet maa nemlig staa paa.”221

Det faktum at opprinnelseslandet måtte stå på varen kan ha vært en fordel i
konkurransen med de engelske produsentene. Ved kun ”Made in Norway” på etiketten kunne
man likevel være relativt sikker på at det var en Mustad-krok ettersom det ikke eksisterte
noen andre tilbydere av betydelig størrelse. Nettopp dette ble brukt som argument av flere av
Mustads store kunder. Haagensen forsøkte i 1921 å overtale Mustads store kunder til å gå
over til Mustads standardiserte etiketter. Han skrev følgende om forsøket:
”Jeg har tat det op med dem, som nu faar med egne etiketter og merker. – Den eneste, som jeg
fik böiet var Horrocks-Ibbotson & Co i Utica…Ellers har samtlige andre väret imot nogen
fornadring(sic.). …Alle mener, at det ikke vilde bety noget mere for os, om vi fik navnet paa
end som det nu er, da der staar ”Made in Norway”.”222

Mustads policy var at det var bedre å sikre seg en kunde som fikk egne etiketter enn å
miste kunden til en konkurrent. Haagensen sikret i 1921 Mustad en ny kunde og kommenterte
samtidig ”Firmaet sälger alle sine kroker under sit eget merke, og han vilde ikke kjöpe fra os,
med mindre vi lot ham faa med hans etiketter. – Da jeg forstod, at det var unyttig at insistere,
sa jeg, at vi vilde gaa med paa det for at komme ind med firmaet.”223 Haagensen poengterte i
1921 at kunders bruk av egne etiketter ikke var ensidig et onde for Mustad. Det gjorde det
mulig å prisdifferensiere mer enn Mustad kunne gjort ved kun ett merke:
”…og naar det kommer til stykke, saa er det kanske disse store firmaers merker, som gjör at
vi har lettere for at gjennemföre og holde priserne oppe. – Nu sälges jo disse forskjellige
merker til höist forskjellige priser, mens det ikke vilde kunne la sig gjöre, om vort navn eller
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merke stod paa etiketterne, for da vilde jo alle forstaa, at det var samme krok, som betinget
samme pris, og konkurransen vilde fölgelig bli saa meget strammere.”224

Forvirring rundt krokskala
Det å bytte krokleverandør kunne være en ganske krevende prosess. Det fantes ingen
standardisert skala for å måle størrelsen på fiskekroken. Mustad valgte seg en skala som
lignet på skalaen produsentene fra Redditch i England hadde. Flere av Mustads store
konkurrenter, som for eksempel Milward, Samuel Allcock og Arthur James, benyttet denne
skalaen, så dette var nok et helt bevisst valg. Det var likevel ikke slik at disse produsentene
opererte med en identisk skala. Hver produsent hadde sin nyanserte versjon av skalaen.
Mustads skala var ment å betegne gapet til kroken, distansen mellom krokspissen og leggen.
En No. 7 hos Milward kunne være en No. 5 hos Samuel Allcock. Hurum poengterer at
Mustad selv var inkonsekvente i sin bruk av skalaen der hvor mottakerne krevde dette. I noen
krok-serier var No. 2 større enn No. 1, mens i en annen serie kunne No. 2 være mindre enn
No. 1.225
Slik variasjon mellom produsenter og innad hos en produsent gjorde det viktig å
fremstille krokene visuelt så fiskerne og forhandlerne enkelt kunne sammenligne
fiskekrokene. Det var viktig for de reisende å ha med seg prøver og prøvekart så kundene lett
kunne se krokene og finne ut hvilken størrelse de ønsket å kjøpe. Haagensen besøkte i 1914
en forhandler i New York som gir oss et inntrykk av en betydelig utfordring ved å bytte
krokleverandør. Han skrev ”Vore og Alcock´s svarer til to No. mindre Krok af Milward´s;
saaledes er vor No. 20 svarer til No. 18 af Milward´s.”226
En forhandler i San Francisco var frustrert da Haagensen besøkte ham i 1914 og
Haagensen ble selv forvirret over Mustads skala-system:
”Naar vi f.ex. tager No 1/0 Limerick H.P. saa viser det sig, at den No. 1/0 vi tidligere har
leveret og iflg. Prövekortet fra os er meget större end samme No. Oppfört paa mit Kort og
som er leveret Kewell…Mr. Kewell var meget misfornöiet med en saadan Udförelses af hans
Ordres, og hvis vi ikke godgjorde ham, vilde han ikke have mere af os.- Jeg forstaar ikke,
hvordan det hänger sammen med Limerick H.P. rustproof Angler; No. 1/0 ex.ex.strong svarer
til No. 3/0 mindst af mine Pröver – i Längden altsaa.”227

”Ex.ex.strong” betød at kroken skulle være særdeles sterk. Dette førte imidlertid til at
lengden på kroken ble kortet ned tilsvarende to størrelser. Det er uklart hvorfor. Det kan ha
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vært at det var nødvendig for å sikre bærekraften til kroken. Den reisende belyste her et
problem som Mustad måtte informere bedre om.

Teknologisk informasjon
Mustad reisende tilegnet seg informasjon om fiskernes teknikker og hva slags egenskaper
fiskekrokene trengte ved forskjellige fisketeknikker. De reisende ble også bedt om å tilegne
seg informasjon om hva slags maskiner som ble brukt til produksjon av ulike typer
fiskeutstyr. Informasjon var i enkelte tilfeller en ferskvare med behov for hyppige
oppdateringer. Dette skal vi se var tilfellet med utbredelsen av fisketrålere.

Redskap
Dahl fortalte i 1919 om en ny form å fiske på som tidligere ikke var vanlig på det nordamerikanske markedet. Dahl rapporterte fra Boston at ”I det heletat ser det ut til at beam
trawling blir dominerende og er det nettop dannet et meget stort concern her som heter EAST
COAST FISHERIES CO og vil efter al syndlighet denne forretning komme til at kontrollere
fiskeriene paa østkysten.”228
I 1921 fikk Haagensen mer informasjon om fisketrålere på den amerikanske og
canadiske østkysten. Her kom det frem at trenden hadde snudd og at antall trålere i området
hadde gått ned de siste årene. Dette fortalte Mustad at trålere ikke nødvendigvis kom til å ta
over mye av fisket. Haagensen skrev:
”Under krigen blev der oprettet et svärt fiskeselskap med ca. 27 trawlers (Nordsjötyper), men
de har vist sig upraktiske nu i normale tider, og der skal bare väre 5 igjen.- Der er forövrig
tale om, at selskapet helt skal opplöses.- Men paa den anden side har der praktisk talt ikke
blitt bygget en eneste ny fiskebaat for linefiske, saa fisket i det store og hele har ligget
nede.”229

Linen som brukes til linefiske er litt tykkere enn det snøret som brukes til tradisjonell
fiske med en krok per snøre. Haagensen erfarte dette på sin reise i 1914 og rapporterte hjem
at ringens diameter på enkelte modeller måtte økes så det ble mulig å benytte krokene til
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linefiske. Det samme problemet gjaldt også fiske med krokgarn. Haagensen skrev hjem om
dette ved flere anledninger i løpet av sin reise i 1914.230
Denne informasjonen fra Haagensen ser ikke ut til å ha bli fulgt opp tilstrekkelig.
Dahl rapporterte i 1919 at dette fortsatt var et problem med Mustads kroker og skrev ”Jeg ser
at de limerick kroker som er paa de kort jeg fik med er med smaa ringer og tror jeg at været
passet bedre paa dette og maa Gjøvik gis streng ordre om ikke at sende ut de store Limerick
kroker som er for sjø fiske med mindre ringer end paa Enterprises kroker.”231
Mustad solgte doble og triple fiskekroker til produsenter i Nord-Amerika. Mustad
eksporterte en del triple kroker, men eksporten av doble kroker var minimal. Ledelsen i
Mustad lurte på hva grunnen til dette kunne være. Mustad lurte på om det ikke var noe
marked for slike kroker eller om de lå for høyt i pris. Haagensen undersøkte dette på sin reise
i 1914. Det viste seg at fiskerne brukte lite av disse krokredskapene og at engelske
produsenter solgte krokene billigere. Haagensen rapporterte at ”Der sälges ubetydeligt; Prisen
fra England er 8d pr. gross for de smaa No; altsaa Halvparten av hvad vore koster.”232

Maskiner
Ledelsen i Mustad var i 1921 nysgjerrig på om det fantes en maskin som kunne binde fluer
og kroker ferdig festet på fiskeline. Ledelsen ba Haagensen undersøke dette i 1921, men på
en diskre måte ”Hvis De blir vist om i fishing tackle factorierne maa De se om der benyttes
maskiner til tying av fluer og hooks to gut, men De maa natuligvis ikke spörge om det. Det
vilde være interessant for os at faa vite om der eksisterer saadanne maskin.”233 Haagensen
fant ikke noe informasjon om maskiner som bandt fluer maskinelt, men fant ut at det fantes
flere maskiner som festet fiskeline til krok. Det fantes en amerikansk produsent som hadde en
slik maskin, men kvaliteten var ikke særlig god.234

Det canadiske innlandet – Et ukjent landskap
Mustad hadde bygd seg opp informasjon om de canadiske kystene i løpet av Christian
Mustads reiser, men i 1914 visste Mustad fortsatt lite om det canadiske innlandet. Ledelsen i
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Mustad skrev følgende ”Saa er det övrige Canada, som hittil ikke har været besökt og hvor vi
intet sælger. Markedet er vel endnu ikke stort mens selvfölgelig i opkomst. Vi har imidlertid
intet kjenskap til det.”235
Haagensens rapportering fra dette hittil ukjente området for Mustad bar preg av et
tungt fokus på økonomisk informasjon. I de fire brevene Haagensen skrev om det canadiske
innlandet omtalte han 13 ulike grossister og detaljister. Det ble oppgitt årlig omsetning av
fiskekrok, hvis det var noen, og hva bedriften ellers solgte. Det ble også oppgitt informasjon
om hvem de kjøpte krokene av og når på året det ble lagt inn ordre av forhandlerne.236
Haagensen konkluderte med at det canadiske innlandet ikke var særlig markant, sett bort fra
to firmaer. Vi ser her at Mustads reisende hjalp Mustad med å prioritere. Haagensen skrev:
”Det viser sig nok at väre Tilfälde – som Mr. Westwood sagde, at udenom hans eget Firma og
Croft, saa er der meget lidet Sportskroker solgt i Canada. Det findes jo en del
Sportsforretninger – mindre – i hver af de större byer her; jeg har besögt enkelte av dem, men
viser det sig, at de omtr. Udelukkende kjöper Sportskroker färdig monterede fra England; af
löse Kroker er der nästen ingen som kan kjöpe over 30 a 50 Mille,-og man bestiller dem da
sammen med andre Artikler fra engelske Fabrikanter;- Milward, Thomas o.a.-”237

Sammendrag
I dette kapittelet har vi sett på den omfattende mengden med informasjon som de reisende
samlet inn for Mustad om det amerikanske og canadiske markedet. Det er rimelig å anta at
dette var kunnskap ledelsen verdsatte. Informasjonen hjalp ledelsen med å danne seg et godt
og omfattende bilde av det nord-amerikanske fiskekrokmarkedet. Den omfattende
informasjonsmengden gjorde også Mustad godt rustet for morgendagens marked. Eksempler
på dette var de reisendes informasjon om potensielle lovendringer som var under opprulling.
Vi har sett at de reisende hjalp Mustad med å prioritere markeder. Haagensen
rapporterte for eksempel at det canadiske innlandet kjøpte løse kroker i små kvanta og
dermed ikke var av særlig interesse for Mustad. Dette gjorde Mustad i stand til å satse mer
spesifikt på de områdene hvor de så et betydelig potensiale. Vi så i forrige kapittel at Mustad
satset på de største aktørene i både USA og Canada.
I dette kapittelet har flere situasjoner blitt berørt hvor Mustads ledelse endret
salgsstrategien på bakgrunn av de reisendes informasjon og anbefalinger. Haagensens forslag
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om prislister oppgitt i amerikanske dollar, er ett eksempel. Han bemerket at flere forhandlere
slet med å konvertere britiske pund til amerikanske dollar. Ledelsen i Mustad fulgte opp dette
og trykte opp prislister listet i amerikanske dollar.
Under C. Mustads reise til Newfoundland i 1907 så vi at han konkluderte med at
Mustad var såpass godt etablert på markedet at Mustad kunne tillatte seg å heve prisene sine i
området. Det ble da opprettet en egen prisliste for Newfoundland. C. Mustad konkluderte
imidlertid under sitt besøk tre år senere at prisene måtte senkes på grunn av
konkurransesituasjonen. Her ser vi at Mustad justerte sin salgsstrategi to ganger i et område
på kort tid.
I dette kapittelet har vi også sett at Haagensen rapporterte om et tilbudsoverskudd av
Mustads kroker i Seattle. Haagensen informerte om at markedet i Seattle var overfylt med
kroker produsert av Mustad. Han konkluderte med at Mustads utvidelse av direkte salg til tre
aktører ble for mye. Basert på Haagensens informasjon og råd gikk Mustad tilbake til å kun
selge til to aktører i Seattle.
Vi så ved to anledninger, i henholdsvis New England-statene og Newfoundland at
Mustads ledelse så med økende uro på det dalende salget i områdene. Her vurderte de å gjøre
endringer. Mustads reisende rapporterte om en generell nedgang i markedene. Det var altså
ikke Mustad salgsstrategi i området som var galt. På den måten har vi sett at Mustads
reisende ikke bare gjennom sin innhenting av informasjon førte til at ledelsen endret strategi,
men informasjonen førte også til at ledelsen valgte å beholde sin salgsstrategi.
Vi har sett hvordan Mustads reisende sanket betydelig med informasjon om Mustads
konkurrenter i USA og Canada. Dette var informasjon om blant annet prislister, eiendommer,
produksjon, reisende, agenter og leveranser. Generelt sett kan vi si at all
informasjonsinnhentingen ga ledelsen en mer omfattende innsikt om det amerikanske og
canadiske markedet. Dette gjorde det mulig for dem å justere sin salgsstrategi, der hvor de
fant dette hensiktsmessig. 1915 skiller seg ut som et år da Mustad la om sin salgsstrategi på
det amerikanske og canadiske markedet. Mustad innledet da et kartell med de andre sentrale
produsentene som solgte fiskekrok i USA og Canada. De reisende spilte en rolle i kartellet
også, skjønt ledelsen inntok hovedrollen. Dette kartellet blir behandlet i de to følgende
kapitlene.
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6 Fiskekrokkartellet
Mustad gikk i 1915 markant bort fra å utelukkende konkurrere i et fritt marked. Mustad søkte
dette året å samle tilbudssiden i det nord-amerikanske fiskekrokmarkedet. Vi skal se litt på
hensikten med medlemskap i kartellet for Mustad og de andre medlemmene, men først et lite
blikk på første verdenskrig og den usikre tiden den førte med seg. Utbruddet av første
verdenskrig i 1914 påvirket en rekke områder av samfunnet. Råvaren stål ble etterspurt til
utformingen av krigsmateriell. Dette påvirket industrier som benyttet seg av stål i
fremstillingen av sine produkter som for eksempel fiskekroker. Militært utstyr var
førsteprioritet. Dette førte til at industrier, særlig i de krigførende nasjonene, merket at
krigsøkonomien drev prisene opp på råvarer og arbeidskraft. Med krigen fulgte også med en
usikkerhet hos kundene som kjøpte fiskekrok. Mustads reisende erfarte allerede i 1914 at
forretningsfolk i Canada og USA kviet seg for å importere varer fra Europa.238 Dette ga
produsenter på det amerikanske kontinentet en fordel.
I perioden før krigsutbruddet var fiskekrokprisene på det amerikanske og canadiske
markedet presset hardt ned. Mustad solgte enkelte kroker med tap i denne perioden.239
Milward understreket at de pressede prisene førte til et marginalt overskudd på tross av høy
omsetning av fiskekroker på det amerikanske og canadiske markedet ”The fishhook trade in
the United States, especially as regards the Spear Point, Limerick, Kirby, & Carlisle, has been
done on far too low a basis for many years past. We have made very little out of it, large
though it is, and feel quite sure that the same is the case with yourselves.”240 Enterprise solgte
også sine kroker nærmest til kostpris i 1912. Under en høring dette året oppgav
visepresidenten i Enterprise at de opplevde hard konkurranse i markedet til tross for
tollbarrierene.241

Medlemmenes hensikter for et kartellsamarbeid
Før vi tar for oss kartellet vil det være interessant å forsøke å forstå hvorfor konkurrentene
fant det hensiktsmessig å organisere seg i et kartell akkurat i 1915. Det er interessesant å
forsøke å forstå hvorfor et kartell oppsto nettopp da det gjorde. Blant de engelske
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medlemmene tar jeg kun for meg Henry Milward ettersom de er det eneste medlemmet hvor
korrespondansen gir oss et lite innblikk i deres syn på kartellsamarbeid før kartellet var
etablert.
På tross av at Mustad tok initiativet til et kartell i 1915, var ikke denne ideen om et
samarbeid mellom fiskekrokprodusentene original. Milward hadde tidligere forsøkt å innlede
et samarbeid med Mustad uten å lykkes. Milward påpekte overfor Mustad i 1915 at ”… last
year you were, we think, informed that we proposed reducing our discount by 10%.”242
Milward ønsket å ha med Enterprise i samarbeidet, men mente, i motsetning til Mustad, at det
var aktuelt at kun Mustad og Milward å samarbeide hvis Enterprise avslo tilbudet.243 Som vi
skal se senere i oppgaven ønsket Milward og de engelske medlemmene å få Mustads priser
opp på deres eget prisnivå.
De engelske fiskekrokprodusentene var de eneste medlemmene ved kartellets oppstart
som produserte produktene sine i en nasjon som var i krig. Dette begrenset deres produksjon,
men vi vet ikke hvor alvorlig denne svekkelsen var. Produksjonen i blant annet
fiskekrokindustrien ble nedprioritert av myndighetene til fordel for krigsmateriell:
”A considerable amount of the available labor in the industry was withdrawn during the war
to more essential industries established at Reddtich. The largest reduction was made in the
number of operators of in the hook and tackle departments of the factories, especially among
the female operators who were transferred to munition works or to the manufacture of
needles.”244

Mustad opplevde ved flere tilfeller før krigen at det var problematisk for Mustad å
heve prisene på det nord-amerikanske markedet da ikke de andre produsentene gjorde det.
Som vist i kapittel 5 forsøkte Mustad å heve sine priser i Newfoundland, men senket dem
igjen tre år senere. Dette ble gjort fordi konkurrentens pris var lavere.245 Vi ser her at det var
en tendens hos Mustad for å øke prisene hvis det var mulig.
Mustads hensikter ser ut til å ha vært av en mer aggressiv karakter enn de engelske
produsentene. Vi så i kapittel 4 at Mustads salgsstrategi før krigen var å presse ut de engelske
produsentene fra det amerikanske markedet. Vi ser her at Mustads forsøk på å presset ut de
engelske produsentene fra det amerikanske markedet var endret til å ville inngå et samarbeid
ett år senere. Mustads valg om å innlede et samarbeid kan knyttes opp mot Fears syn på at en
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bedrift ser på et kartellsamarbeid som en waystation i en større salgsstrategi. Han
argumenterer for at ” If one takes the perspective that joining cartels is a form of competitive
strategy, or at least a cooperative waystation on the road towards future competition, one can
explain why cartels have not damaged economic growth as much as some might expect.”246 I
kapittel 7 skal vi se at de engelske medlemmene etterhvert opplevde kartellet som ugunstig
for dem og de brøt ut i 1921.
Videre markerte Mustads initiativ til et internasjonalt kartell et skifte i policy overfor
Enterprise. Mustad hadde tidligere avvist alle henvendelser fra Enterprise og det nylig
oppstartede selskapet E.A. Pflueger Co., som en av brødrene i Enterprise brøt ut og startet
opp. E. A. Pflueger produserte også kroker og annet fiskeutstyr.247 I 1910 henvendte The
E.A. Pflueger Co. seg til Mustad med en forespørsel:
”We shall be pleased to have you favor(sic.) us by return mail with your very lowest prices
and terms on Fish Hooks…We are ourselves manufacturing Fish Hooks in the cheap Kriby,
Carlisle and Cincinnati Bass ringed, but in addition to the above are importing annually large
quantities of marked and tapered hooks, also Treble hooks in ringed and tapered, which we
use in the manufacture of our Fishing Tackle. We should also be pleased to have you send us
a few sample cards of your marked, tapered and Treble hooks so that we can determine how
your sizes compare with those we have been buying.”248

Dette var det andre brevet Mustad mottok fra The E. A. Pflueger Co. på kort tid. Tidligere i
måneden svarte Nielsen, C. Mustads høyre hånd, E. A. Pflueger Co. at Mustad ikke kom til å
levere kroker til dem. C. Mustad kom senere i måneden med følgende beskjed til Nielsen “De
skulde ikke have besvaret det sidste brev. De maa i det hele taget ikke besvare breve fra dette
firma, som antagelig fortsatt fremdeles vil hamre lös paa os.”249 Basert på sitatet kan det se ut
til at Mustad hadde hatt en dårlig opplevelse med E. A. Pflueger Co. eller andre medlemmer
av Pflueger-familien tidligere.
Holdningen overfor The Enterprise Manufacturing Co., som bedriften ble hetende
etter fusjonen i 1913, endret seg frem til 1915 da kartellsamarbeidet ble initiert.250 Årsaken til
endringen i holdningen overfor brødrene Pflueger er ikke lett å peke på. En kan hevde at
Enterprise etter fusjonen var for store til å ignoreres av Mustad. Videre passet Enterprise inn i
Mustads kundeprofil som en gunstig kunde ettersom de kjøpte kroker til produksjon av
fiskeutstyr. Dette gjorde de imidlertid også i perioden da Mustad avviste dem.
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En annen årsak til at kartellet først oppsto etter denne fusjonen var at både E.A.
Pflueger og the Enterprise Manufacturing Co. var betydelige aktører på det amerikanske
markedet. For å gjøre kartellet sterkest mulig var det ønskelig å inkludere begge bedriftene.
Dette var en utfordring da vi vet at fisjonen var et resultat av en familiefeide. Etter fusjonen
det lettere å etablere et kartell.
Krigen førte til mer usikre leveranser fra Europa over Atlanteren. Mustad fryktet at
Enterprise skulle være det beste alternativet både da det kom til pris og til leveringstid.
Enterprise var i 1915 en stor aktør på det amerikanske markedet. Deres sortiment begrenset
seg til de mest vanlige krokene på markedet, men blant noen disse kroktypene anslo Mustad
at de solgte over halvparten av alle krokene som ble solgt i USA. Nielsen skrev at Mustads
kroker var av en mye høyere kvalitet, men at Mustad samtidig lå litt høyere i pris.251
Enterprise var en sterk konkurrent som Mustad var redd for å tape markedsandeler til som en
følge av krigen. Dermed var det en nødvendighet for Mustad å få Enterprise med i kartellet.
Det var viktig for Mustad å forsøke å utjevne forskjellene og et prissamarbeid var en løsning
på dette problemet.
Mustad solgte imidlertid noen kroker til Enterprise før kartellet ble startet opp i 1915.
Dette kan ha gitt en form for gjensidig trygghet som gjorde det mulig å etablere et mer
omfattende økonomisk samarbeid i 1915. De skrev:
”We shall be glad also to keep in touch with you as to market conditions from time to time,
and wish that you would send us your illustrated catalogue, price list, discounts, etc. as you
get them out from time to time, believing that we can increase our business relations with you
and that the goods we are now buying from you will only be a small part of the purchases we
can make as confidence becomes better established.”252

Potensialet i Mustad og Enterprises handelsrelasjon hadde gode muligheter for utvidelse og
kartellsamarbeidet kunne hjelpe til med å bygge denne relasjonen. Enterprise ble i løpet av
kartellet en viktig samarbeidspartner og kunde av Mustad.
Det kommer ikke frem noe særlig informasjon rundt Enterprises hensikter for
kartellsamarbeidet. Larson skriver at Enterprise i 1898 importerte enkelte kroktyper fra
England.253 Vi vet at Enterprise gjennom flere år før kartellet hadde forsøkt å handle kroker
av Mustad. Disse krokene skulle brukes til fabrikasjon av fiskeutstyr som for eksempel sluk
og fluer. De ønsket trolig, på linje med Mustad, at handelsrelasjonen mellom de to skulle
utvikles.
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Hva kan vi konkludere om hensiktene?
Vi vet at det var en ganske tøff priskrig på det amerikanske og canadiske fiskekrokmarkedet i
årene før 1915. Videre vet vi at Pflueger-brødrene fusjonerte sammen igjen i 1913. Begge
disse hendelsene må imidlertid sees på som bakenforliggende årsaker. Den utløsende årsaken
til kartellsamarbeidet var første verdenskrig som det våren 1915 fortsatt ikke var noen tegn til
at kom til å slutte i nær fremtid. Denne usikkerheten førte til at fiskekrokprodusentene fant
det gunstig å finne sammen i et kartell.
Som vist tidligere i kapittelet erfarte Haagensen at amerikanere og canadiere var
skeptiske til å kjøpe fra Europa. Denne skepsisen var knyttet opp mot risikoen ved å frakte
varene over Atlanteren. Enterprise var marginalt billigere enn Mustad og leverte allerede før
krigsutbruddet kroker hyppigere enn Mustad. Som vi skal se ble Mustad og Enterprise enige
om å selge til lik pris. Dette sikret at Enterprise ikke hadde en fordel både når det kom til pris
òg leveringstid. Gjennom kartellsamarbeidet skal vi også se at Mustad sikret at de norske
krokene var et billigere alternativ enn de engelske krokene. Slik ble strategien fra 1914
videreført i kartellet.
Krigen ser imidlertid ikke ut til å ha påvirket Mustads leveranser i nevneverdig grad
de første årene. Edw. K. Tryon Co., som vi i kapittel 4 så at fikk et prøveagentur, importerte i
årene etter krigsutbruddet ”…more than 50,000,000 fishhooks from Norway, each year since
the war started without the loss of a consignment…”254 Dette sitatet er imidlertid fra året
USA gikk inn i krigen, 1917. Denne avgjørelsen kan har gjort leveransene mer utsatte.

Kartellavtalen i 1915
Avtalen for samarbeidet mellom krokprodusentene viser tydelig at det ble inngått en konkret
avtale for å heve prisene (I sitatet nedenfor ser vi Mustad benytte termen ”agreement”). Av
Cameron og Neals definisjon som ble presentert i kapittel 2, så vi at karteller var en avtale
mellom uavhengige firmaer om å samarbeide rundt prissettingen.
Det eksisterer i dag ikke en avtale eller et brev hvor hele avtalen til fiskekrokkartellet
kommer frem i et enkelt brev. Den beste gjengivelsen av avtalen er to brev Mustad sendte til
Enterprise i slutten av juni med spesifikasjonene som kartellmedlemmene hadde forhandlet
seg frem til en enighet om. Den 22. juni sendte Mustad et brev hvor de informerte om en
differensiert prisøkning. Enkelte kroktyper ble hevet med kun 10% mens majoriteten ble
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hevet med 20%. Noen av Milwards mest eksklusive fiskekroker var unntatt prisstigningen
fordi de allerede var betydelig dyrere enn andre kroktyper. Mustad sendte den 25. juni et
formelt brev til Entreprise hvor avtalen ble spesifisert:
”Advance of prices.
We beg to confirm our respects of 22nd inst and give you the names of those Redditch
houses, that, in conjunction with your firm and ourselves have entered into the agreement:
Henry Milward & Sons.
John James & Sons, Ltd.
Wm. Bartleet & Sons, Ltd.
S. Allcock & Co, Ltd.
Arthur James
Woodfield & Sons
R. Turner & Sons, Ltd.
As already said the advance refers to all kinds of fishhooks for The United States, Canada
and Newfoundland.
At the same time we beg to make you acquainted with the following clause added to the
agreement and accepted by all:
”In case any of us should find it necessary, they have right at any time to reduce the
prices. In such case they have to cable all the others in advance.”
It goes without saying that all of us will strictly adhere to the advances agreed upon, we
have however by proposing above clause, wished to reserve ourselves the right, in case we
should lose business to the advanced prices, at any time to reduce prices again. Such a price
reduction, however, could surely not be granted to any particular customer for any particular
parcel, as if we went to a reduction to one customer, we would surely have to reduce to all.”
255

Klausulen om å til enhver tid kunne bryte ut og senke prisene sine, bare de informerte
de andre medlemmene i forkant, er bemerkelsesverdig. Det var Mustad som insisterte på
denne klausulen og den gjaldt hele kartellet. Milward påpekte at en slik klausul
”…completley nullfies the practical effect of the proposed agreement which we may remind
you proceeded from yourselves in the first place.”256 Vi ser at klausulen var med på å svekke
en allerede svak struktur som kartellsamarbeidet var.
Det er ikke lett å si hvilken funksjon denne klausulen hadde og hvorfor den var så
viktig for Mustad. Klausulen fungerte som en legitim vei ut av kartellet hvis et medlem
mistet kunder til andre som en følge av prisøkningen. Slik sett var det ikke like enkelt for de
resterende medlemmene å ilegge det avhoppede medlemmet sanksjoner.

Kartellets omfang
MAG, 705.002, Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Brev fra Rudolf Nielsen til Enterprise Manufacturing Co., 22.6.1915
og 25.6.1915.
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Aller først kan det være interessant å drøfte hva slags kartell vi egentlig tar for oss her.
Medlemmene kom fra flere land og de samarbeidet om å justere prisene på fiskekroker.
Kartellet var altså et internasjonalt priskartell. I en kort periode i 1917-1918 brøt Enterprise ut
av kartellet. Dette kommer jeg tilbake til senere i kapittelet. En kan hevde at kartellet i disse
månedene var et eksportkartell. Ettersom de norske og engelske produsentene eksporterte
produktet sitt til USA og Canada. Motargumentet mot at kartellet i denne perioden kan
betegnes som et eksportkartell er at Canada var en domionon under England. Svakheten ved
dette motargumentet er at de engelske produsentene ble fortollet ved innførselen til Canada
og det blir da naturlig å se på det som at krokene ble importert.

Kartellets markedsandel og størrelsesforholdet mellom aktøren
Som vi så i kapittel 3 anslo amerikanske myndigheter at i årene 1910-1914 kom mer enn 95%
av de importerte krokene til USA fra Norge og Storbritannia. Vi vet at Mustad var den eneste
sentrale eksportøren fra Norge. Senere i kapittelet vil vi se at Milward konkluderte med at
alle sentrale produsentene var med i kartellet. Enkelte små engelske produsenter var ikke med
i kartellet. Videre vet vi at Enterprise var den største produsenten av fiskekroker i USA og det
er ikke bevart noen informasjon som indikerer noen form for utstrakt innenlandsproduksjon i
Canada.
Kartellmedlemmene utgjorde til sammen en betydelig andel av det amerikanske og
canadiske markedet. Kartellmedlemmene sto særlig sterkt i disse områdene. På det
europeiske markedet var tyske og franske konkurrenter tilstede. Under alle Mustads reiser til
USA og Canada rapporterte de hjem betydelige mengder om hvilke konkurrenter Mustad
hadde i de ulike områdene. Av denne korrespondansen vet vi at det fantes enkelte små
engelske produsenter som ikke var med i kartellet. Tyske fiskekroker omtales for første gang
i korrespondansen først i 1921. Haagensen skrev da ”Som De vil se, er der flere tyske
fabriker som forsöker sig.- Jeg formoder, at De kjender til, hvem de er.- Jeg har vanskelig for
at tro, at de vil kunde skaffe sig noget varig marked herover.”257 Det er ikke bevart noe
korrespondanse som indikerer at japanske krokprodusenter var konkurrenter i kartellområdet.
Franske kroker var heller ingen trussel på det amerikanske og canadiske markedet.
Deres eksistens, sett bort fra Fransk Newfoundland, var tilnærmet ikke-eksisterende. De blir
ikke omtalt i Mustads korrespondanse. Da Fransk Newfoundland, som var av liten betydning

257

MAG, 781.53041, Haagensens reise Sommeren & Hösten 1921. Brev fra S. Haagensen til C. Mustad, 28.9.1921.

78

for det totale markedet, skulle innlemmes i kartellet i 1916 fantes det franske kroker på
markedet, men disse var av en lavere kvalitet. Mustad skrev:
”We are quite willing to make a further advance this year if the Redditch prices will be higher
to any extent of importance, and if we see we can maintain it in competition with the French
manufacturer of these hooks of course our prices have always been higher than those for the
French made hooks, but if the difference should be to great, the French hooks might be
preferred in spite of their inferior quality.”258

Milward påpekte at de franske produsentene slet med tilgang på råvarer og arbeidskraft og at
deres produksjon var minimal for tiden.259
Vi kan trygt slå fast at medlemmene til sammen utgjorde minst 80% av det totale
markedet av tilbydere, sannsynligvis en enda høyere andel. Forholdet mellom medlemmene i
kartellet var asymmetrisk. Mustad, Enterprise og Milward var det tre største aktørene, mens
de andre medlemmene var mindre og varierte i størrelse. Det asymmetriske forholdet innad i
kartellet var nok en viktig faktor som gjorde at det dannet seg en indre sirkel bestående av
Mustad, Milward og Enterprise.
Det var ingen store trusler på det amerikanske og canadiske markedet blant de
fiskekrokprodusentene som sto utenfor kartellsamarbeidet eller potensielle nye
fiskekrokprodusenter. Milward fastslo i 1915 at trusselen utenfra var ikke-eksisterende og
skrev:
”…as the smaller firms have got neither the capital, the plant, or the staff to take any serious
amount of trade away from us, and, as we have told you before, they are not worth
consideration. There are other firms here who would gladly join in any such a movement so
that the number of those who might continue to cut prices would be reduced to an altogether
negligible quantity.”260

Trusselen fra produsentene utenfor kartellet var i 1917 fortsatt, ifølge Milward, ikke noen
trussel for kartellet.261 Vi ser at kartellet dermed hadde god gjennomslagskraft for sine
handlinger og risikerte ikke å tape kunder til utenforstående produsenter. Dette var en viktig
faktor som ga kartellet gjennomslagskraft.
Opprettelsen av nye produsenter var heller ikke en umiddelbar trussel på dette
tidspunktet. Fiskekrokproduksjonen besto av to komplekse komponenter som begge måtte
mestres til det fulle for å lykkes som fiskekrokprodusent. Utformingene av fiskekrokene var
en kompleks og helautomatisk produksjonsform. Videre måtte krokene herdes slik at de fikk
riktig styrke. Dette var en krevende prosess, særlig ved herding av store kvanta samtidig.
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Geografisk utstrekning
Kartellet omfattet områdene som i dag utgjør USA og Canada. De geografiske rammene for
kartellet ble raskt etablert. Den 12. mai 1915 henvendte C. Mustad seg til Milward. Han skrev
”We have intention advance all prices fish hooks for United States ten percent forthcoming
season. Would you do likewise We also intend making similar applications to Enterprise.
Should like hear your opinion.”262 Her ser vi at kun USA var inkludert i det originale
forslaget til kartellet fremmet av Mustad. Det kan ha vært flere grunner til dette. Dette var
nok det landet hvor det var viktigst for Mustad å få etablert et kartellsamarbeid. Videre kan
det også tenkes at dette var en del av en strategi hvor forslaget ikke skulle skremme bort noen
på grunn av omfanget. En enighet om USA var det viktigste, så kunne man bygge videre med
Canada og Newfoundland etter hvert.
Da de to viktigste aktørene, Milward og Enterprise, begge hadde bekreftet sin
interesse for å innlede et samarbeid for salg av fiskekrok i USA, sendte Mustad ut en
forespørsel om det var aktuelt å utvide kartellet til å gjelde Canada og Newfoundland også.263
Det var en unison enighet om utvidelsen og den geografiske rammen for samarbeidet var
fastsatt.
Mustad var klare på at de ønsket et kartellsamarbeid kun for de tidligere nevnte
områdene. Milward forsøkte i etableringsåret å få på plass et samarbeid mellom Mustad og
Milward for det indiske markedet. Milward skrev ”Do you propose to raise your prices on the
Indian market? if so, we shall be pleased to hear from you on that subject.”264 Det er ikke
bevart noen korrespondanse som indikerer at Mustad svarte positivt på denne henvendelsen.
Det ble ikke opprettet et like omfattende samarbeid i India, men det ble utvekslet litt
informasjon om pris for det indiske markedet mellom de to kartellmedlemmene i løpet av
kartellets levetid.265

Produktet samarbeidet bygde på
Salget av fiskekrok hadde en ganske uelastisk etterspørselskurve, det fantes få alternativer til
krok for fiskerne. Levenstein og Suslow fremhevet dette i kapittel 2 som en fordel for
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karteller. Det ble riktignok bygd en del trålere for fiske under krigen, men disse påvirket ikke
salget av fiskekrok i noen nevneverdig grad.266 Levenstein og Suslow argumenterer for at
”Product homogeneity increases the benefits to collusion, but also increases the payoff to
cheating.”267 Som vi vet var ikke fiskekrokene standardiserte, verken i form eller skala. Dette
førte til at insentivet for å jukse sank.
Samarbeidet mellom medlemmene ble forsøkt utvidet til flere artikler. Milward skrev
i 1916 at de også hadde hevet prisene på fluer og ferdig snørte fiskekroker i 1915, da
fiskekrokkartellet startet opp. I 1916 forsøkte de engelske produsentene å utvide samarbeidet
til å omfatte flere artikler innen fiske. I første rekke gjaldt dette ferdig snørte fiskekroker og
fluer. Milward skrev ”The question as to the price of Snells and flies has also been raised by
some of our friends here, and we shall be glad to hear from you in regard to these goods.”268
Dette forslaget ble avslått av Mustad som svarte ”Flies and snells have no interest to us as we
do not sell same(sic.) on the American market.”269

Organisering av kartellet
Organiseringen av kartellet var preget av en desentralisert struktur. Kartellmedlemmene
møttes aldri ansikt til ansikt for å fremforhandle eller reforhandle avtalen. Det var særlig to
faktorer som bidro til denne kommunikasjonsformen. Kartellet var for det første ulovlig og et
møte kunne øke sjansene for å bli oppdaget. Videre var det lange avstander mellom
Enterprise og de europeiske medlemmene og dette i en periode da tyske ubåter utgjorde en
trussel for sikkerheten ved å reise over Atlanteren. Kommunikasjonen foregikk dermed via
brev og telegram. I disse brevene og telegrammene ble ulike temaer tatt opp. Alt fra
mistanker om prisjuks til å uttrykke sympatier for ubåtangrep. Kommunikasjonen gikk til
tider tregt og dette la begrensinger på kartellet. Blant annet styrte dette hvor ofte kartellet
kunne justere prisene. Milward skrev ”The suggestion as to fixing up prices at short intervals
is a good one, were it not for the difficulty of communicating rapidly with yourselves and the
Enterprise Co, and we cannot always be cabling to each other.”270
Kontakten var hyppigst på forsommeren da det var i denne periode avtalen for den
kommende sesongen ble fremforhandlet. Forhandlingene ble effektivisert gjennom at
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Milward var Redditch-produsentenes representant i den indre sirkelen bestående av Mustad,
Enterprise og Milward.
Det var en fordel at Milward ble leder for de britiske medlemmene så effektiviteten
ble bedret ved at de fungerte som en talsperson for de engelske produsentenes interesser.
Mustad tok i 1915 kontakt med flere andre engelske produsenter i arbeidet med å etablere
kartellet, men kommunikasjonen med disse ble kortvarig.271 Det var vanlig at en leder ble
utpekt da flere britiske produsenter deltok i et internasjonalt kartell.272 De engelske
medlemmene organiserte seg som en organisasjon i organisasjonen. I 1917 avholdt engelske
kartellmedlemmene en konferanse hvor de møttes og diskuterte saker som var anliggende for
kartellet. Milward informerte Mustad om denne engelske konferansen og sa at de kunne
diskutere varigheten for de kommende prisene etter at konferansen var avholdt:
”We note your remarks with regard to the period for which prices might be guaranteed and
we will certainly discuss this question with our friends at the conference which have been
fixed for May 16th. The matter is of course of very great importance, having regard to
prospective conditions.”273

I 1919 informerte Milward om at de skulle ta opp problemet rundt mangfoldet av kroker hos
”…the Needle & Fishing Tackle Employers´ Association here, and of obtaining an
expression of opinion on the part of our brother manufacturers.”274
Vi ser at Milwards rolle som leder av de engelske medlemmene gjorde utslag i måten
de ordla seg på. De skrev for eksempel ”Reddtich firms think…”275 Det er ikke bevart noen
kilder som indikerer et samarbeid mellom de engelske produsentene før det internasjonale
samarbeidet, men dette nasjonale samarbeidet var viktig for kartellets suksess gjennom en
effektivisering av en indre sirkel av Milward, Mustad og Enterprise.276
Arthur James interesser skilte seg ut dra de andre engelske produsentene ettersom de
primært kun produserte fiskekroker for sjøfiske. Dette førte til at Arthur James hadde en litt
annerledes posisjon enn de andre engelske medlemmene. Deres rolle var selvstendig og vi ser
flere ganger i løpet av kartellet at Arthur James handlet annerledes enn de andre engelske
aktørene. De ulike interessene hos de engelske produsentene kom klart frem da Milward ba
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Mustad kontakte Arthur James direkte for saker som gjaldt sjøfiske og at de ville føye seg
etter det Mustad og Arthur James kom frem til ”We think it will be best to ask Mr Arthur
James, who is more interested in this trade than anybody else, to correspond with you direct,
and we shall be quite prepared to fall in with any arrangement that you and he may make
mutually.”277

Hierarkiet
Mustads posisjon i kartellet var sterk. Det var flere grunner til at Mustad fungerte som en
slags leder i kartellet. De to andre største aktørene, Milward og Enterprise hadde begge søkt
et tettere samarbeid med Mustad før kartellet ble startet opp. Milward og Enterprise hadde
begge et ønske om å knyte sterkere bånd til Mustad enn de hadde med hverandre.
Videre vet vi at Mustad var den eneste av medlemmene som solgte alle typer
fiskekroker til hele området som kartellet omfattet. Blant de store produsentene solgte ikke
Milward og Samuel Allcock særlig med sjøkrok, Enterprise solgte kun de vanligste krokene
og primært innenlands. Videre solgte Arthur James primært sjøkrok langs kystene.278
Mustad ønsket i utgangspunktet å fungere som et slags sentralbord i kartellet, i den
grad at de ønsket at all informasjon skulle gå gjennom dem. I enkelte perioder var det
vanskelig for Mustad å opprettholde en effektiv korrespondanse med Enterprise i USA og da
ble Milward bedt om å kommunisere med Enterprise.279
I løpet av kartellet ser vi et skifte i hvem Mustad kommuniserte mest med i kartellet. I
årene 1915-1917 kommuniserte Mustad mest med Milward, mens fra 1918 og utover tiltok
kommunikasjonen med Enterprise samtidig som kontakten med Milward avtok. Jeg vil
komme tilbake til hvorfor Mustad nærmet seg Enterprise i neste kapittel.
Mustads tilbakeholdelse av informasjon
Mustads sentrale posisjon i kartellet ga dem makt i kraft av å tilegne seg mye informasjon
som de ikke alltid delte videre med alle medlemmene. Ved flere anledninger valgte Mustad å
ikke videreformidle mer informasjon til andre medlemmer enn det de fant nødvendig.
Mustads handlinger i enkelte situasjoner i kartellet kan nærmest betegnes som en splitt og

277

MAG, 705.002, Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Brev fra H. T. Milward til O. Mustad & Søn, 26.6.1917.
MAG, 781.53034, Haagensen. 1914. U.S.A. og Canada. Rapport. (med kopi). Korrespondance., Brev fra R. Nielsen til S.
Haagensen, 24.4.1914.
279 MAG, 705.002, Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Brev fra C. Mustad til Henry Milward & Sons, 21.4.1917.
278

83

hersk-teknikk. Enterprise antok i 1918 at Mustad hadde kontroll over fiskekrokprodusentene i
Redditch sine priser.280 Mustad svarte at:
”Messers. Milward & Sons have advised us that theyhave(sic.) this year made an advance
equal to about 25% but we are not now familiar with their basis prices, nor do we know the
prices of the other Redditch makers. We suppose however that the actual prices of the
Redditch houses for Rover hooks as a whole are higher than ours.”281

Mustad holdt her tilbake informasjon. Året før hadde Mustad fått utlevert prislistene til både
Milward og Arthur James og deretter hadde vært i dialog om hvor mange prosent prisene
skulle økes med. Det er godt mulig at Mustad ikke visste nøyaktig utsalgspris, men de satt på
informasjon som Enterprise var interessert i.
I 1920 forhandlet Mustad om en prosentvis økning med Enterprise og Arthur James.
Forhandlingen ble imidlertid gjort separat. Det var to korrespondanser, en mellom Mustad og
Enterprise og en mellom Mustad og Arthur James. Enterprises og Arthur James sine
salgsområder krysset hverandre i liten grad, kun på kysten i New England-statene. Mustad
solgte på sin side over hele USA og Canada. Mustad informerte Enterprise om at Arthur
James hadde hevet sine priser, men påpekte samtidig at pundet sto svakt målt mot dollaren.
Pundet var rundt 25% svakere enn normalt målt opp mot amerikansk dollar.282 Dette gjorde
de engelske fiskekrokene rimeligere i USA. Mustad ønsket å få på plass en prisøkning med
Enterprise, men at New England-statene skulle undras fra økningen. Enterprise krevde på sin
side at New-England-statene også skulle inkluderes i økningen og Mustad gikk med på dette
mot at de kunne heve prisene dersom de engelske krokene var billigere.283
Mustad unntok New England-statene fra avtalen de inngikk med Arthur James om
den prosentvise økningen, men Mustad etterkom Enterprises krav og innlemmet området.
Samme dag som Mustad godtok Enterprises krav, sendte Mustad et kort brev til Arthur James
hvor de gikk med på å heve prisene i New England-statene. Brevet omtalte ikke Enterprise og
deres krav. Brevet til Arthur James var i sin helhet som følgende:
”Arthur James, Esq.,
Redditch.
Dear Sir,
In further reference to our letter of 28th ult., we beg to say that we will also
let the advance apply to the Sea hooks to the Boston and Gloucester trade, but if we
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can not carry same through on account of your prices being cheaper, we shall be
obliged to reduce our figures.
Yours faithfully,
Rudolf Nielsen”284

Samarbeid mellom medlemmene i møte med utfordringer
Kartellet forsøkte å forebygge og løse problemer gjennom dialog. Denne dialogen skapte
også relasjoner mellom medlemmene og gjorde dem tryggere på hverandre. Hvis et medlem
var usikker på et annet medlem tok det kontakt med det andre medlemmet for å få klarhet i
situasjonen. Medlemmene var opptatt av å få full oversikt over saken og trakk ikke forhastede
konklusjoner som kunne satt kartellet i fare. Det er ikke bevart noe bevis fra korrespondansen
som tyder på at kartellet forsøke å sanksjonere medlemmer som brøt med kartellavtalen.
I 1915 fortalte en stor kunde i USA, Edw. K. Tryon Co., Enterprise at han kjøpte
kroker for den kommende sesongen til gamle priser av Mustad. Her ser vi at Enterprise og
Mustad konkurrerte om den samme kunden. Enterprise skrev:
”We will say also that one of the largest buyers in this country, namely Edw. K. Tryon,
informed usthat(sic.) he has already placed his stock order with you for a very large quantity
at the old prices. We are giving you this information in strict confidence, believing that it will
be worth your while to be equally frank and confidential with us in return.”285

Da Mustad mottok dette brevet sendte de straks et telegram hvor de skrev at Edw. K. Tryon
hadde gitt dem feilaktig informasjon. Mustad supplerte telegrammet med et brev hvor de
informerte om at de ennå ikke hadde fått noen ordre av Tryon etter at Mustad informerte om
økte priser og fortalte videre at de hadde avslått en ordre fra en annen kunde som hadde
bestilt til gamle priser.286 Slik klarte kartellet å stå sammen mot kundene og ikke falle for
fristelsen det var å selge til gamle priser for å sikre seg kunder.

Overvåkning av andre medlemmers priser
Det eksisterer ikke noe bevis på at juks forekom i kartellet.287 Det ble ikke opprettet noe
organ for å kontrollere at medlemmene overholdt prisøkningene. Medlemmene kontrollerte
hverandre. Dette var ingen enkel jobb da medlemmene hadde ustrakt autonomi i hvordan
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prisene skulle heves for å nå prosentsatsen medlemmene var blitt enige om. Medlemmene ser
ut til å ha kontrollert hverandre i varierende grad. Det var særlig to produsenter, Mustad og
Arthur James, som fulgte nøye med på prisene til hverandre. I de tilfellene hvor medlemmer
mistenkte at andre jukset tok medlemmet kontakt med det potensielt uærlige medlemmet.
Prisene ble ikke justert ned før den tiltalte fikk muligheten til å forklare seg. Igjen var
kommunikasjon og tillitt mellom medlemmene viktig for at kartellet vedvarte.
I 1915 fikk Mustad informasjon fra sin agent i New England-statene i USA om at
Arthur James´ agent i distriktet ikke hadde hevet sine priser. Mustad sendte Arthur James en
kopi av et brev de hadde mottatt av sin agent. Der sto det som følgende:
”As per your instructions we have advanced the prise of your fish hooks and beg to advise
you that the Arthur James people have not advanced prices, consequently we must expect to
lose considerable business although a few of our friends will undoubtedly prefer to give us
their business.
The position that the Arthur James people seem to be in at present is as follows:
They have advised the trade that there is going to be an advance but as yet have not asked any
of their customers to pay even the slightest advance.
This makes rather a difficult situation for us but we will do the best we can to hold our
own.”288

Arthur James svarte at de hadde hevet prisene, men understreket at de ikke hadde like mye
kontroll over sine agenter som Mustad, og at Arthur James´ agenter selv satte
utsalgsprisen.289
Året etter var det Arthur James som henvendte seg til Mustad fordi de var informert
om at Mustad kun hadde økt sine priser med 10% i Canada, ikke 25% som kartellet ble enige
om tidligere på sommeren. Mustad oppklarte saken ved å informere Arthur James om at
prisene var hevet med 10%, men at kundene måtte betale i norske kroner, som tilsvarte den
resterende økningen på 15%. Arthur James svarte da ”I am in receipt of your favour of the
18th. inst. & thank you for the explanation. No mention was made to me that the price was
quoted in Kroner, instead of Sterling.”290 Vi ser her at det til tider var problematisk å
kontrollere de andre medlemmenes priser da medlemmene kunne endre prisene sine på en
rekke måter.
Mustad sendte ikke reisende over Atlanteren i løpet av kartellets første fire år.
Fraværet av reisende må trolig også sees i sammenheng med verdenskrigen. Dahl reiste til
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USA og Canada i 1919 og skrev følgende om en handel Mustad avsto fra for å ikke bryte
med kartellets avtaler:
”MR. BURKE var meget elskværdig og hadde han gaaet gjennem vore priser siden jeg var
der sidst; men fandt at Enterprise var like lave som vore og kunde han ikke finde nogen fordel
ved at kjøpe av os. Det var aldrig spørgsmaal om qualiteten, bare en billig pris og hvis vi
kunde gi ham 10 % extra skulde han plasere ordere paa fire a fem millioner hos os. Dette kan
vi selvfølgelig ikke gaa med paa hvorfor vi maa anse det for tapt ogsaa dette aar.”291

Oppklaring av misforståelser
Kommunikasjonssvikt eller misforståelser var ikke et utstrakt problem for kartellet. I 1916
forkom det imidlertid en liten misforståelse. Milward ønsket å innlemme de franske
områdene i Newfoundland inn i kartellavtalen. Mustad var åpne for å innlemme Fransk
Newfoundland, men ba om at dette ble bestemt på et senere tidspunkt. Det ser ut til at de
engelske medlemmene ikke fikk med seg dette. Mustad tok på høsten opp igjen temaet og
lurte på hvor mye kartellet skulle heve prisene i Fransk Newfoundland. De engelske
medlemmene trodde at det ble inngått en avtale om å heve prisene for det aktuelle området
allerede på våren og de trodde at det var snakk om en ytterligere økning. Milward forsøkte å
få klarhet i situasjonen:
”Replying to your letter of the 4th inst, re French Newfoundland trade, we have no doubt that
REDDITCH manufacturers will agree to any reasonable advance in prices of Fish Hooks for
this business, but are not quite sure whether we understand you correctly. The agreement
made between the REDDITCH manufacturers and yourselves last Spring provided for an
increase of 25% on the prices previously ruling for this trade. Do you suggest that a further
increase of 25% should be made, or had you forgotten that these goods were included in the
Spring agreement.”292

Da de engelske medlemmene innså at Mustad ikke hadde hevet prisene på våren, ble ikke de
engelske produsentene aggressive. Området var av liten betydning i kartellet sett under ett.
Mustad endte opp med å justere sine priser med like mange prosent som engelskmennene
hadde gjort på våren.293

Samarbeid om saker som ikke var direkte relatert til
kartellet
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Kartellet fungerte som en arena hvor fiskekrokprodusentene kunne diskutere ulike saker som
ikke direkte var knyttet opp mot prisøkning i kartellområdet. Medlemmene hjalp hverandre
på ulike markeder utenfor kartellets område og partier som ikke ble solgt. De forsøkte også å
enes om en felles skala for fiskekroker. Denne kommunikasjonen førte videre til at
medlemmene lærte hverandre bedre å kjenne og de ble knyttet tettere sammen. Fear peker på
at karteller som samarbeider om mer enn kun deres primære formål har bedre forutsetninger
for å vedvare sitt samarbeid. 294 Dette fant sted i kartellet på flere ulike områder.
Medlemmene utvekslet blant annet informasjon om sine respektive priser på andre
marked. Mustad informerte Milward i 1919 om at ”…we have in these days made a further
advance on our prices for the regular Sea hooks on the principal markets of the world.”
Hvorpå Milward svarte at ”We note that you have recently made a further advance on your
prices for the regular Sea hooks on the principal markets of the world, and may say that we
are in process of doing the same.”295

Bistand på Island
Mustad tok i 1917 kontakt med Milward og fortalte at T. Hemming & Co., en
fiskekrokprodusent fra Redditch, solgte fiskekroker på Island til lavere priser enn Mustad.
Dette viser at kartellets nedslagsfelt i enkelte tilfeller var større enn USA og Canada. Island
var ikke en del av samarbeidet og T. Hemming & Co. var ikke en del av krokkartellet.
Milward understreket at kartellet ikke hadde noen makt overfor T. Hemming, & Co., men at
de skulle ta kontakt med dem. Milward skrev:
”Replying to your letter of the 10th inst, Reference R.N./E.F. you will probably remember
that Messers T. Hemming & Co are not parties to any price agreement that has been made
between us, and in any case no convention was concluded between us with regard to the
ICELAND market. We shall, however, be pleased to take the matter up with Messers T.
Hemming & Co, because it is to the interest of the whole trade that prices should be in
accordance with the ruling conditions, but we have no control whatever over them.”296

Det er ikke bevart noe mer korrespondanse om T. Hemming & Co. før de i 1919 oppgis som
en av medlemmene i kartellet.297 Dette vitner om at selv om kartellet eksplisitt gjaldt USA og
Canada så viste medlemmene hensyn overfor hverandre på andre markeder også.
Wicken skriver at eksportverdien av fiskekroker økte raskt under krigen og at også
”…etterspørselen etter mat økte i de krigførende land, noe som førte til at eksport av fisk fra
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nøytrale land tiltok. Dette fikk følger for Mustads salg av fiskekroker til Island, Danmark og
Sverige.”298 Her ser det altså ut til at et prissamarbeid må legges til som en del av
forklaringen for det økte salget på Island.

Overdragelse av varer
Vi ser at kartellet i enkelte tilfeller også samarbeidet om andre produkter enn fiskekrok.
Mustad og Milward samarbeidet også om andre produkter. De produserte begge nåler. I 1916
tilbød Milward å ta over det som var til overs av et parti Mustad hadde, dersom det var igjen
noe. De to produsentene diskuterte altså andre artikler begge produserte, men som ikke
kartellet omfattet. Det kommer ikke frem i korrespondansen hvor nålene var lokalisert.
Milward skrev:
”We note you are in communication with Messrs Geo. D. Ross & Son, of Montreal, and also
with Messrs Bennet & Favas, of Paris, on the subject of your stock, and we confirm our
recent letter asking you to let us know in detail what stock you have left after you have
completed negotiations with these two firms, in the event of their taking any of the needles in
question. It is possible we may be able to arrange with you to take over anything that is
left.”299

Forsøk på å rydde opp i krok-jungelen
Som nevnt eksisterte det et stort mangfold av ulike kroker som de forskjellige tilbyderne
tilbød på det amerikanske og canadiske markedet. Wicken skriver at Mustad gjennom
historien har produsert over 106 000 forskjellige fiskekroker og på det meste produserte
Mustad 60 000 ulike fiskekroker samtidig.300 Dette var for å gjøre de konservative fiskerne
tilfreds. Vi så i kapittel 2 at Notz poengterte at karteller kunne samarbeide om å fjerne
ulønnsomme produkter og enes om standardisering.
I 1919 ønsket Milward å kutte kostnadene rundt produksjon av ulike kroker som også
ville senke kostnadene som gikk med til å lagre kroker. H. T. Milward skrev:
”It appears to us that having regard to the high cost of manufacturing goods, and the many
other handicaps that the manufactures will suffer for a considerable time to come, the moment
has arrived for considering wether something cannot be done to limit the very large number
of varities of Fish Hooks that it is at present necessary to stock and to sell…we have all of us
so much interest now in reducing cost of production and any unwieldingness of stocks that
may exist, that it ought not to be very difficult in the common interest, to cooperate to a
greater extent than has been possible in the past. Fish Hook manufacturers could also with the
advantage cut out alternative sizes in the smaller numbers, as the difference between one size
298
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and the next is really of no consequence, and if manufacturers were all to agree on the matter,
this change as well as the other could easily be made.”301

Mustad støttet dette forslaget og beskrev enkelte typer som ”humbug hooks”, men påpekte
utfordringer ved denne overgangen. Mustad satt på store lagre av enkelte kroktyper. C.
Mustad skrev:
”…we too long been thinking of the same…it is, however, a somewhat difficult matter to
discontinue to make styles, which we have manufactured for years, and which are demanded
by the fishers, who, as you know, are very conservative. We have also a rather large stock of
a great many kinds of hooks, of which the sale is rather limited, and it would take many years
to sell out all sizes in stock, even if we stopped making them. On the other hand, your
proposal has all our sympathy, and we are quite prepeared to discuss the matter and make
changes, if we find we can do so, and if all the competitors agree to the same…In future it
would be advisable to work towards the establishment of standard sizes...”302

Vi så i kapittel 5 at selv Mustads egne reisende slet med å forstå Mustads skalasystem
ved en anledning i 1914. Fraværet av en standardisert måleenhet var et sentralt stridstema
innen fiskekrokbransjen. Dette har vært debattert ved flere anledninger og Samuel Allcock
engasjerte seg i en ganske ilter debatt på 1880-tallet om hvorvidt produsentene skulle enes
om en unison skala. Samuel Allcock inntok en konservativ stilling og var ikke villige til å
endre sin skala.303
Fiskekrokkartellet fremsto for Enterprise som en ypperlig mulighet til å en gang for
alle få innført en unison skala for fiskekroker. Enterprise sendte den 17. mai 1919 ut et
fellesbrev hvor de skrev:
”Owing to the confusion existing as a result of fish hook makers putting out a certain size
hook under various size numbers we are wondering wether it would not be possible, at least
for the principal hook makers, to adopt certain specifications for a certain pattern and size
hook and adopting a size number for same that will be known as the standard size among
such manufacturers…We would be perfectly willing to make concessions be re-numbering
some or all of our size numbers providing other manufacturers would make a similar
concession in order that a standardization of sizes and size numbers might be
accomplished…It has also been suggested to us by a number of the largest jobbers and
dealers in this country that certain sizes of hooks can be eliminated entirely and we are
inclined to favour this, for the reason that it would enable the trade thereby to carry a larger
stock of the more popular selling sizes, and likewise prove an advantage to the hook makers
in being able to produce larger quantities of certain size hooks by reason of the elimination of
certain sizes that are really not necessary.”304

Enterprise forsøkte å samle kartellet om en felles krokskala. Mustad og Milward berørte også
dette temaet i sin korrespondanse vedrørende å kutte ned krok-sortimentet. Enterprise som
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produserte de vanligste krokene ville mest sannsynlig ikke måttet kutte ut noen kroker fra sin
produksjon. Dette forslaget var nok mer siktet mot produsenter som Mustad og Milward.
Notz påpekte at det ikke var uvanlig at bedrifter samarbeidet om å systematisere og
standardisere produktet kartellet samarbeidet om. Det er ikke bevart noe mer korrespondanse
vedrørende verken forsøket på å kutte ned på sortimentet av fiskekroker eller forsøket på å
samles om en felles krokskala. Det eneste gjenværende sporet er Dahls rapport senere samme
år som hadde fått høre av en kunde at ”…det hadde været en over fra Milward for en tid siden
for at undersøke forholdene. Han kunde opta nogen ordres da fabrikken ikke var særlig
leverance dyktig for tiden og hadde han gjort et forsøk med standardisere krokerne.”305
Sitatet er litt mangelfullt, men det kan se ut til at Milward i 1919 la om sin fabrikasjon for å
standardisere på en eller annen måte. Slik sikret den reisende Mustads ledelse ytterligere
informasjon i tillegg til den de fikk fra de andre kartellmedlemmene.
Det neste kapittelet vil gå i dybden på hvordan kartellet fremforhandlet
prisjusteringene og hvordan kartellet ble oppløst. Vi skal se at kartellet foretok ganske
komplekse former for prisøkning. Videre ser vi på de engelske medlemmenes misnøye med
måten prisene ble økt på. Denne misnøyen førte til at de brøt ut av kartellet i 1921.
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7 Forhandlinger om prissetting og opphør
av kartellet
I dette kapittelet går vi i dybden på hvordan kartellet forhandlet frem avtaler. Vi skal se at de
engelske medlemmene allerede i 1915 ytret motstand mot presedensen som ble lagt med
prosentvise økninger. Vi kommer til å se at kartellets tre første år gikk ganske bra. 1917 viste
at kartellets samarbeid ble mer avansert gjennom to prisøkninger i løpet av en sesong. Mustad
ga også innrømmelser til de engelske produsentene som anså seg selv som den tapende part i
kartellet med prosentvis økning. 1917 gikk over i det jeg beskriver som en kald vinter. Her
brøt Enterprise ut, men ble med igjen etter noen måneder utenfor kartellet. Kartellet maktet
likevel aldri etter denne kalde vinteren å enes om en unison prisøkning igjen. I 1921 brøt de
engelske medlemmene ut av kartellet og ytret frustrasjon rundt de prosentvise økningene. Vi
ser at dette stemmer overens med både Levenstein og Suslow og Fear som peker på at brudd i
forhandlinger er den vanligste grunnen til at karteller bryter sammen.

Forhandlinger om prissettingen
Fiskekrokkartellet var altså kartell som samarbeidet om prissettingen. Dette prissamarbeidet
foregikk på en uvanlig måte. Det ble ikke fastsatt en fast utsalgspris på alle typer fiskekrok.
Mye av grunnen til dette var at fiskekroker ikke var et homogent produkt. Fiskekrokene
varierte i størrelse, form, styrke og kvalitet. Ytterst få av de mange tusen kroktypene som ble
produsert av medlemmene kunne beskrives som identiske. Dette gjorde det problematisk å
sette lik utsalgspris. Kartellets løsning ble at alle medlemmene hevet sine respektive priser
med en felles fremforhandlet prosentsats. Da første verdenskrig var over ser vi at
prisøkningene i kartellet ikke forekom like hyppig. Kartellets oppgave skiftet da litt i retning
av å beholde eksisterende priser.
De prosentvise økningene i prisene foregikk på en litt merkverdig måte.
Prosentsatsene kartellet fremforhandlet ble lagt til ved siden av prislisten(e)
kartellmedlemmet opererte med. Mustad lagde nye prislister i 1917. Senere samme år ble
kartellet enige om at Mustad skulle heve sine priser med 30%. Prisene Mustad opererte med
overfor kundene var da prislisten + 30%. Da flere av kartellets medlemmer hevet prisene sine
med 20% i 1920 ble Mustads priser som følgende: prislisten fra 1917 + 50% (30% + 20%).306
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Mustad hadde et bredt sortiment av fiskekroker og startet stadig opp produksjonen av
nye kroktyper.307Det fantes imidlertid enkelte kroktyper som var såpass standardiserte at det
var mulig å sette lik utsalgspris. Dette gjorde Mustad og Enterprise gjorde i 1917. Enterprise
produserte hovedsakelig de mest standardiserte kroktypene som det dermed var enklere å
sammenligne. Dette samarbeidet gjaldt kun de krokene Enterprise produserte.

Justering av prisene
Hvert medlem i kartellet hevet sine egne priser med den respektive prosentsatsen som
kartellet satte i fellesskap. Deler av prisøkningen under første verdenskrig kunne forsvares
gjennom økte råvarepriser og mangel på arbeidskraft som førte til høyere lønninger. Etter
krigen hevet ikke kartellet som helhet prisene ytterligere, men de samarbeidet om å holde
prisene på sitt daværende nivå.
1915
Som vist i forrige kapittel ble ikke alle krokene nødvendigvis hevet med samme prosentsats. I
1915 opererte kartellet med tre prosentsatser, 0%, 10% og 20%, med majoriteten av
fiskekrokene i den siste prosentsatsen.308 Mangfoldet av prosentsatser vitner om en
omfattende grad av kommunikasjon for å finne ut hvor mange prosentsatser kartellet satte fra
sesong til sesong og hvilke prosentsats de ulike krokene skulle plasseres i. Det vanlige var at
prosentsatsen(e) ble forhandlet frem i løpet av våren og fastsatt tidlig på sommeren.
Det ble påpekt av Milward i mai 1915 at økende prisdifferanse i utsalgspris også førte
til økende forskjell mellom de engelske produsentene og Mustad i tollavgifter. Milward
skriver at:
”…local houses are not satisfied with your position relative to their own, because your prices
will still be substantially below Redditch prices, and you will get an additional advantage in
competing for orders, because your lower prices will also entail a lower rate of duty.
Consequently, the total percentage of increase in your case will be less than that of Redditch,
and you stand to gain a substantial advantage on that account. Redditch firms think, therefore,
that if there is to be any permanency about this arrangement you should come nearer to
them…”309

De engelske produsentene påpekte altså at ved en prosentvis økning ville gapet mellom
Mustads og de engelske produsentenes priser vokse ytterligere, men Mustad var ikke åpen for
å heve prisene på noen annen måte.
307

Wicken, Mustad Gjennom 150 År, 1832-1982, 57; Bruland, "Global Business and Local Knowledge," 9.
MAG, 705.002, Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Brev fra R. Nielsen til Enterprise Manufacturing Co.,
25.6.1915.
309 MAG, 705.002, Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Brev fra H. T. Milward til O. Mustad & Søn, 31.5.1915.
308

93

1916
I kartellets andre år hevet kartellmedlemmene prisene på tilnærmet alle fiskekrokene med
ytterligere 25%.310 Det ser ut til at forhandlingene rundt denne prisøkningen gikk fort og
Enterprise fikk ikke ta særlig del i forhandlingene på grunn av at brev-kommunikasjonen var
treg. I dette tilfellet ble brevet skrevet av Enterprise 4. mai og Mustad mottok brevet den 27.
mai. Prosentsatsen ble fremforhandlet mellom Mustad og Milward, som representant for de
engelske produsentene. Etter at prosentsatsen var satt skrev Mustad følgende til Enterprise:
”We are just in receipt of your favor of 4th inst., and confirm our cable reading:
”Fishooks your letter fourth received. Will take up matter regarding proposed prices later.
Now to late. Please cable us your agreement to advance immediately twentyfive percent over
last years prices according to our telegram twentysecond. Redditch and we suggest advance to
apply no fixed period as further increase may be necessary before season ends.””311

1917 - Vår
1917 markerte et skifte i prisjusteringen på flere måter. Mustad ønsket en kraftigere økning
enn de foregående årene. Enkelte kroker måtte nesten dobles i pris, mente Mustad. Milward
var enig i at måten prisene ble endret på måtte endres og understreket at ”…any goods one
has to make now at prices fixed last spring are certainly a losing proposition.”312 Mustad
foreslo 30% som prosentsatsen for økningen, og ga uttrykk for at de var åpen for en
kraftigere økning. Prisøkningen var de to foregående årene forhandlet frem før sesongen,
men Mustad foreslo denne våren at prisene skulle gjelde til 31.12.1917, eller 1. oktober
dersom Milward foretrakk en kortere periode. Milward gikk med på å holde denne økningen
de neste tre månedene. Mustad antok at dette gjaldt frem til 1. oktober, men Milward
presiserte i et senere brev at avtalen gjaldt i nøyaktig tre måneder, altså til 9. september. Dette
illustrerer hvor usikre tider fiskekrokprodusentene var inne i.313 Dette åpnet opp for å heve
prisene underveis i løpet av sesongen.
Måten prisene ble økt denne våren var noe helt nytt i dette kartellets historie. Milward
påpekte at det var uaktuelt å heve prisene med en eller noen få prosentsatser. Behovet for ulik
prisjustering på ulike kroktyper var så stor at det ikke var mulig å fange det under generelle
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prosentsatser. Milward ønsket at medlemmene skulle lage egne prislister som partene deretter
skulle dele med hverandre. Deretter tok de for seg noen av de mest solgte kroktypene og hvor
mye de tenkte å heve prisene med. Dette hjalp Mustad med en pekepinn på hvor stor
økningen hos Milward kunne forventes å bli.314
Milward likte denne formen for prisøkning bedre og påpekte at ”…your figures have
always been below those of the leading REDDITCH makers and the difference has been
aggravated by the method of advancing adopted between you and ourselves during the last
two years…”315 Milward påpekte igjen ulempen ved den prosentvise økningen kartellet
hadde benyttet de to foregående årene og var tilfreds med å få på plass en annen form for
økning i prisene. Ved å heve prisene på denne måten håpet Milward at prisforskjellene kom
til å minske.
Mustad sendte ut sine prislister til Enterprise, Milward og Arthur James denne
sommeren. Mustad oppgav også sine prisbetingelser og rabatter for de større kundene og at
de tok ca. 10% i forsikring av frakten. Mustad påpekte overfor Milward og Arthur James at
de andre engelske medlemmenes prislister ikke var av særlig interesse for Mustad, men alle
som så Mustads prislister måtte sende sin(e) til Mustad.
Arthur James lagde ikke en ny prisliste på lik linje som de andre produsentene. De
hevet heller sine priser med 30% som Mustad originalt hadde foreslått før Milward ba om
utformingen av nye prislister. Dette blir ikke beskrevet som noe problem i den gjenværende
korrespondansen og kan samtidig gi oss en pekepinn på at de nye prislistene til Mustad og
Milward i gjennomsnitt ble økt med liknende prosentsats.
Enterprise lovet på sin side å ikke selge fiskekroker billigere enn Mustad. Mustad
understreket overfor både Enterprise og de engelske produsentene at ”The prices to be
offered by the Redditch houses and The Enterprise Co. will be all right, provided they do not
turn out cheaper than ours.”316 Her åpnet Mustad opp for at de engelske produsentene kunne
ta lik pris for sine fiskekroker som det Mustad gjorde. Bortsett fra Arthur James ser det ikke
ut til at noen av de engelske fiskekrokprodusentene lå i samme priskategori som Mustad.
Dette åpnet opp muligheten for at de engelske medlemmene kunne senke sine priser ned til
Mustads nivå.
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1917 - Høst
På høsten var avtaleperioden gått ut og kartellet forhandlet om hvor stor prosentvis økning
som var riktig å sette for den resterende delen av sesongen. Milward og de engelske
produsentene uttrykket nok en gang frustrasjon over den økende forskjellen mellom
Redditch-makerne på den ene siden og Mustad og Enterprise på den andre som stadig vokste
ved prosentvis heving. Mustad tok hensyn til dette og foreslo tidlig i oktober at Mustad og
Enterprise hevet med 30%, mens de engelske produsentene kun hevet med 10%.317 På denne
måten nærmet medlemmenes priser seg hverandre. Disse prosentsatsene skulle komme i
tillegg til medlemmenes nye prislister fra tidligere på året.
Enterprise ble imidlertid ikke med på denne økningen. På tross av deres fravær valgte
Mustad og de engelske medlemmene å heve sine priser etter de foreslåtte satsene. Vi skal se
nærmere på Enterprises periode utenfor kartellet, men først skal vi se hvordan Mustad
informerte om og begrunnet prisøkningen overfor en kunde i USA:
”Gentlemen
We herewith beg to inform you that owing to the continuously advanced prices on all
materials, freights and all other costs as well as the present low rate of exchange on dollars,
we have been obliged to raise the prices on fish hooks 30 %, which advance will be charged
in addition to the prices on our list No.112. This advance is subject to all orders or balance of
orders in hand, it is however without engagement, as it is very likely that the prices must soon
be further increased. We must therefore reserve ourselves the right to invoice at even higher
prices if we should find it necessary, hope however that this advance of 30 % can be
maintained some little time. We must further make every reservation as regards deliveries,
although we are convinced, that if there will be shipping opportunities as in the past, we shall
be able to deliver quickly as hitherto.
As you will understand, this advance will be charged for all goods shipped (not all
goods ordered) until further notice and in case we have any order or balance of order in hand
for you, or there is any order on the way to us, we may recommend you to cable us at once
your confirmation of these terms, in order that we may proceed with your order as soon as
possible.
Yours very truly
O. Mustad & Søn”318

Kartellets kalde vinter
Enterprise valgte å ikke ta del i prisøkningen på høsten i 1917. Dette var begynnelsen på noen
kritiske måneder for kartellet. Enterprises størrelse gjorde det til en reel fare for at hele
kartellet ble lagt på is, men Mustad og Milward insisterte begge på at Enterprise skulle tas inn
317
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i varmen igjen. Dette vitner om en styrke og evnen til å tenke langsiktig i kartellet. Noe av
grunnen til at kartellet likevel vedvarte kan forklares med Levenstein og Suslows poeng om
at kartellmedlemmene lærer hverandre å kjenne.319 Medlemmene var i løpet av de tre
foregående årene blitt bedre kjent med hverandre. Dersom Enterprise hadde brutt ut høsten
1915 er det ikke sikkert at kartellet ville vedvart. De resterende medlemmene hadde bygd
opp en tillitt til hverandre. De gjenværende medlemmene fant at de på lang sikt ville tjene
mer på å få Enterprise med igjen og inntok ikke noen fiendtlig posisjon overfor Enterprise.
Enterprise tok del i kartellet igjen i 1918, men det hadde da oppstått en følgefeil i
prosentøkningen som førte til at det aldri ble foretatt noen unison prisøkning igjen.
Det var på sensommeren at de store ordrene ble lagt inn hos krokprodusentene.
Enterprises valg om å stå utenfor ga dem kun en fordel i restordre. Slik sett kan vi si at
Enterprises periode utenfor kartellet var problematisk for kartellet, men ikke fatalt så lenge
Enterprise ble med i kartellet igjen før den kommende sesongen. Videre påpekte Milward
overfor Mustad at det var lite sannsynlig at Enterprise kunne øke sin produksjon ettersom
USA hadde gått inn i krigen.320 USAs beslutning om å intervenere i første verdenskrig i 1917
kan ha vært en faktor som førte til at Enterprise valgte å ikke ta del i prisøkningen. Milward
mente at Enterprise gikk glipp av en større profitt ved å selge til lavere priser enn det kartellet
gjorde. De skrev:
”…surprising to find the Enterprise people have not shown more readiness to take legitimate
advantage of the opportunity to get better prices. They would not have had the slightest
difficulty in selling all the goods they could make if they had substantially advanced their
rates last summer.”321

Det kan se ut til at Enterprise konkluderte med det samme ettersom at de i 1918 igjen ble med
i kartellet.
Den amerikanske produsenten sendte et brev til Mustad som Mustad sendte en kopi av
til Milward. Det originale brevet fra Enterprise er ikke bevart i korrespondansen, men
Milwards reaksjon er bevart. Enterprise hevdet at det amerikanske markedet fløt over av
utenlandske kroker og dette kan være en del av forklaringen ved at Enterprise valgte å bryte
ut. Milward kommenterte:
”Thank you for your´s of the 24th January, ref: RN/EF containing copy of a letter of Nov. 3rd
from the Enterprise Manufacturing Co. We think you are perfectly right, if we may say so, in
your decision to continue charging 30% advance on your last prices, and that the Enterprise
people are making a big mistake in not following your example; as for their statement that the
market is loaded up with imported hooks, we can´t believe it.”322
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Enterprises valg om å avstå fra økningen kan sees på som det Levenstein og Suslow
beskriver som ”Fangens dilemma” i kapittel 2. Enterprise vurderte det til at de hadde mer å
vinne på å bryte ut av kartellet enn de langsiktige fordelene ved å bli i kartellet. Som det
eneste medlemmet som produserte på nord-amerikansk jord satt Enterprise på en fordel.
Kommunikasjonen og leveransene gikk hurtigere innad på kontinentet enn om krokene skulle
sendes fra Europa. Enterprise forsøkte å utnytte sine rimelige priser, målt opp mot kartellet
etter at de ikke ble med på økningen.
I et brev fra 3. desember 1917 som er delvis gjengitt i Todd Larsons The History of
the Fish Hook in America henvendte Enterprise seg til en av Mustads større kunder:
”You will remember when the writer called on you in October, you stated that you had placed
an order with Mustad for hooks and we are wondering if you did not get notice of an advance,
the same as we did, that all hooks shipped subsequent to October 1st would take a 30%
advance over previous prices, this advance not taking into consideration any previous orders
which had been placed and not shipped. Or in other words, if the order had been placed six
months ago, and not shipped by Mustad prior to October 1st, same would take the 30%
advance. If this is the case with your order, if you will send same to us at once, we will accept
at prices we quoted you. We would suggest that you give this your immediate attention.”323

Deler av et sertifikat fra 23. oktober 1917 viser oss en forsendelse fra Mustad til
Pequea Works.324 Dette var omtrent halvannen måned før Enterprise sendte sitt brev til
Pequea Works. Disse kildene forteller oss imidlertid ikke om forsendelsen nådde frem til
mottakeren eller ikke, men en ytterligere forsendelse i november 1918 tyder på at
handelsrelasjonen mellom Mustad og Pequea Works ble opprettholdt.325 Det ser ut til at 1917
var et hektisk år for Enterpirse for i 1918 skrev Enterprise ”Last year we did not get out our
printed price lists until December, through unavoidable circumstances, and at that time,
through an oversight, we neglected sending you one.”326 Hvorvidt Enterprise glemte eller
unnlot å sende vet vi ikke, men det kan se ut til at perioden var en ganske hektisk periode for
bedriften.
1918
I 1918 var kartellet todelt. På den ene siden sto Mustad og Enterprise, mens på den andre
siden sto de engelske medlemmene. Dette var det første året ikke alle medlemmene hevet
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prisene sine. Ettervirkningene etter 1917 var synlige. Enterprise ble invitert inn i kartellet
igjen etter alles ønske. Forhandlingene rundt Enterprises prisøkning var imidlertid
problematiske. Mustad ba Enterprise justere prisene sine slik at de kom opp på Mustads nivå
igjen. Enterprise justerte motvillig opp sine priser så Mustad og Enterprise solgte til
tilnærmet identiske priser.
På ”den andre siden” i kartellet sto de engelske medlemmene som ønsket en
ytterligere økning i prisene. Mustad ble invitert med på økningen, men presiserte at de ikke
kunne ligge høyere i pris enn Enterprise. En konsekvens av dette var at Mustad selv ikke
justerte opp sine priser. Milward og de andre engelske medlemmene, ikke inkludert Arthur
James, justerte imidlertid opp sine priser med 25%.327
Mustad begikk høsten 1917 en strategisk feil som de jobbet for å få ryddet opp i 1918.
Arthur James, som lå på noenlunde samme prisnivå som Mustad, hevet høsten 1917 prisene
sine med 10% og ikke 30% som Mustad gjorde. Dette førte til at Arthur James kroker ble et
billigere alternativ for kunder i USA og Canada. Det ser ut til at Mustad hadde glemt at
Arthur James lå lavere i pris enn de andre engelske produsentene under forhandlingene.
Christian Mustad tok kontakt med Arthur James på våren 1918 og skrev følgende:
”We have been advised by our agents in Boston, that they can not sell at our actual prices an
account of the much lower prices at which your goods are offered… On Oct. 11th we wrote to
Messrs. Henry Milward & Sons in reply to their letter enclosing us their price list. We said in
that letter that we had compared their prices with ours and found them in many cases
considerably over ours and if the other Redditch makers did not sell at less prices (than
Milward) we would have no objection, if the Redditch houses only advanced the prices 10 %,
whilst we would charge the advance of 30 % on our prices. In reply to that letter Messres.
Milwards later advised us that the Redditch manufacturers agreed to the 10 % advance.”328

Arthur James svarte at de var overrasket over at Mustad var frustrerte over
prisforskjellen som hadde oppstått. Arthur James påpekte at Mustad høsten før hadde fått
utlevert prislisten deres og alle andre formaliteter som for eksempel frakt og innpakning. Med
dette som bakgrunn påpekte James at han var ”…surprised that any misunderstanding should
have arisen.”329 Mustad ga uansett Arthur James et ultimatum, enten så hevet Arthur James
sine priser eller så senket Mustad sine ned til deres nivå. Arthur James valgte å se bort fra
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økningen på 10% sent på høsten forrige sesong og endte opp med å heve sine priser med
30%, slik som Mustad hadde gjort et halvt år tidligere.330
1919
Første verdenskrigs slutt sent i 1918 var starten på en situasjon kartellet aldri hadde opplevd.
Kartellet hadde kun opptrådt i et marked preget av krigsøkonomi. Det var ikke like enkelt å
forsvare en prisøkning i fredstid. I 1919 ble partene enige om å beholde sine respektive priser
fra fjoråret.
Dette året brukte Mustad klausulen i kartellavtalen. Mustad konstaterte at Arthur
James solgte billigere kroker for kveitefiske enn dem på stillehavskysten og informerte
Arthur James om Mustad kom til å senke sine priser. Den plutselige skjeve prisforskjellen i
1919 kan forklares med at det engelske pundet svekket seg mot den amerikanske dollaren.331
Mustad skrev ”…we regret we can no longer maintain our previous prices and are going to
reduce our price…”332 Dermed fulgte Mustad klausulen som krevde at et kartellmedlem
måtte informere de andre før de senket prisene sine. I dette tilfellet ble Arthur James og
Milward informert om Mustads beslutning om å ta i bruk klausulen. Arthur James aksepterte
reduksjonen og svarte ”I have received your favor of the 20th. May for which I beg to thank
you.”333 Det ser ut til at Mustad kun informerte de medlemmene som selv var inne i området.
Det er ikke bevart noen korrespondanse som informerte Enterprise om dette. Av Mustads
bevarte korrespondanse fra de reisende er det ikke bevart noe som indikerer at Enterprise
solgte kroker i dette området.
Milward ga uttrykk for at de hadde tapt mange av sine kunder den foregående
sesongen. Milward hevet som vist prisene sine med 25% i 1918. Mustad og Enterprise fulgte
ikke denne økningen, og det ser ut til at mange av Milwards kunder valgte å gå over til
Mustad og Enterprise i 1918 og 1919. Milward bemerker at ”…under present circumstances
we don´t mind admitting it frankly, that your prices and those of the Enterprise Co., simply
killed our American trade this year…”334
1920
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Dahl hadde besøkt Nord-Amerika året før som ga Mustads ledelsen oppdatert informasjon
om markedet som kunne brukes i forhandlingene. Produsentenes geografiske plassering
påvirket når på året de ulike medlemmene var interessert i å få på plass en økning av prisene.
Enterprise ønsket allerede sent på året i 1919 å heve prisene. Mustad var i utgangspunktet
positive til en økning men påpekte en viktig forskjell mellom de europeiske medlemmene og
Enterprise. Nielsen skrev:
”We would be glad if we could advance our prices but in our opinion eventual changes in
price ought to be made before May 1st. each year. It may be that you have already executed
all or most of the seasons orders and in such case you can easily go to an advance, while we
have not yet completed the orders lately recieved and we can not put our customers on
different terms.”335

I 1920 hevet Mustad, Enterprise og Arthur James sine priser med 20%.336 Det var lite
kontakt mellom Mustad og Milward dette året. Mustad informerte om sine planer om å øke
prisene og ønsket å høre hva Milward tenkte. Den engelske produsenten svarte:
”…we send you herewith a copy of our Fish Hook list as it exists at present, but have little
doubt that our prices will have to go up once more in the course of the next month, i.e., before
the new selling season begins…We shall be glad to know what your intentions are as soon as
possible, and send this list in good faith that you will not use this information to our
disadvantage.”337

1921
I 1921 falt prissamarbeidet sammen da de engelske produsentene senket sine priser uten å
informere Mustad og Enterprise om det. De benyttet seg ikke av klausulen om at alle
medlemmene kunne senke prisene sine, hvis man var nødt til det, så lenge de informerte de
andre medlemmene i forkant. De engelske medlemmenes handlinger kan ikke betegnes som
en priskrig mot Mustad og Enterprise. Så hardt ble ikke prisene presset. Pundet styrket seg
målt mot dollaren som gjorde de engelske krokene dyrere ettersom disse ble solgt i pund.338
Det er mer fruktbart å beskrive de engelske produsentenes handlinger som en reaksjon på det
de mente var en skjevhet i kartellet i kraft av at de hadde tapt mange kunder til Mustad og
Enterprise.
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Tabell 7.1: Oversikt over kartellets prisjusteringer 1915-1920 (målt i prosent)
År

Prisendring

Deltakere i

Mustads

Enterprises

Milwards

A. James´

økningen

prisøkning

prisøkning

prisøkning*

prisøkning

1915 20% økning

Alle

20%

20%

20%

20%

1916 25% økning

Alle

45%

45%

45%

45%

Ny prisliste

Ny prisliste

Ny prisliste

75%

med økte

med økte

med økte

priser

priser

priser

----------------

----------------

----------------

-------------

75%

Ikke med

55%

85%

Ingen endring 75%**

80%

105%***

95%

95%

Ukjent

125%

95% +

95% +

80% +

125%

økningen fra

økningen fra

økningen fra

vår 1917

vår 1917

vår 1917

1917 Nye prislister
(A. James -

Alle

Vår 30%)
--------------Differensiert
økning på
10% og 30%
Høst
1918 Økning med
30% og 25%

-------------10% - Milward
og A. James
30% - Mustad
30% Enterprise
25% - Milward

1919 Uendret
1920 Økt med 20% Mustad,
Enterprise og
A.James
Totalt

Kilder: MAG, 705.002, Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Brev fra R. Nielsen til Enterprise Manufacturing Co.,
25.6.1915. 4.6.1920;MAG, 705.002, Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Telegram fra Henry Milward & Sons til O.
Mustad & Søn, 20.5.1916, 2.6.1917, 15.6.1917, 26.6.1917 og 10.9.1918; MAG, 705.002, Korrespondanse vedr. fiskekrok
1916-1920, Brev fra C. Mustad til Henry Milward & Sons, 14.6.1917, 18.6.1917, 21.6.1917 og 23.7.1917; MAG, 705.002,
Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Brev fra Arthur James til O. Mustad & Søn, 22.7.1918; MAG, 705.002,
Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Brev fra C. Mustad til The Enterprise Manufaturing Co., 24.10.1918 og
telegram fra The Enterprise Manufacturing Co. til O. Mustad & Søn, 17.6.1920; MAG, 705.002, Korrespondanse vedr.
fiskekrok 1916-1920, Brev fra R. Nielsen til Arthur James, Esq., 28.4.1920.
* De øvrige engelske medlemmene gjennomførte prisøkninger i samsvar med Milwards økninger i pris.
** Mustad og Enterprise ble ikke enig om en prosentvis økning for Enterprise i 1918, men at de skulle justere prisene opp til
Mustads nivå.
*** I korrespondansen mellom Arthur James og Mustad spesifiseres det ikke hvordan prisene skulle heves. Det ser ut til at
de hevet 1918-prisen, inkludert tidligere økninger, med 20%. Det var dette som de hadde gjort ved alle tidligere økninger.
(Se siste avsnitt om året ”1918” tidligere i teksten for ytterligere informasjon.)
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Basert på de tilgjengelige tallene er det ikke mulig å konstatere nøyaktig hvor mye hvert
enkelt medlem hevet sine priser med i løpet av kartellsamarbeidet. Det eneste medlemmet
som hele veien hevet sine priser prosentvis var Arthur James. Når vi vet at Arthur James lå
ganske nært Mustad i pris før og under samarbeidet, er det rimelig å anta at den
gjennomsnittlige økningen på Mustads prisliste på våren 1917 var på omtrent 30%. Vi ser at
Arthur James mer enn doblet sine priser på 6 år. Det er rimelig å anta at Mustad prisøkning lå
på omtrent samme nivå.
Det som imidlertid taler imot en slik antagelse er at jeg viste at Mustad i 1919 senket
sine priser som en følge av at Arthur James var billigere enn dem. Dette var imidlertid på kun
en type krok. I innledningen til forhandlingene på våren i 1917 argumenterte Mustad for at
det var spesielt viktig med en økning på de store krokene. Christian Mustad skrev:
”We intend however to confirm it to 25 % over the present prices with exception for some of
the largest sizes of hooks f. inst. No. 9/0 to 20/0 regular Limerick and Kirby and similar
hooks for which we intend to increase the prices with 50 % and for certain sizes even
more…For other styles, f. inst. S.P. O´Shaughnessy hooks we intend to make an advance of
from 60 % to 100 %…”339

I forbindelse med prisreduksjonen i 1919 påpekte Mustad overfor Arthur James at de
så ”…no reason for selling these large hooks at so cheap prices…”340 Mustad kategoriserte
altså den aktuelle kveitekroken som stor og det er dermed godt mulig at denne respektive
kroktypen ble hevet med mer enn 30% i 1917. Dette førte da til at den ble dyrere enn Arthur
James tilsvarende kroktype.
Videre kan Milwards økning ha vært større enn det tabellen gir inntrykk av. Som vist
ovenfor skrev Milward i 1920 at de kom til å heve prisene sine, men det er ikke bevart noen
korrespondanse som indikerer hvor høy denne økningen var eller om den i det hele tatt ble
gjennomført.
Inflasjonen i USA i perioden 1915-1921 økte ifølge det amerikanske
arbeidsdepartementet med 77% prosent. Bank of Canada oppgir at den canadiske inflasjonen
også var på 77% for samme periode.341 Trekker vi fra inflasjonen på Arthur James økning,
125% - 77% = 48%, ser vi at det var en økning godt over inflasjonsnivået på det amerikanske
og canadiske markedet i perioden. Kartellet bidro altså med å heve prisene betydelig.

Iverksetting av ny pris
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Kartellmedlemmene godtok ingen nye ordre fra kunder under forhandlingene. Disse trygge
rammene ga kartellet ro i forhandlingene. Det var essensielt med slike trygge rammer under
forhandlingene som ofte tok lang tid på grunn av at de som oftest foregikk via brev. Som
tidligere vist i kapittel 6 forsøkte Tryon å presse Enterprise til å selge til gamle priser ved å si
at Mustad gjorde det. Tryggheten på at andre medlemmer ikke aksepterte ordre til gamle
priser var vitalt.
Kartellet forhandlet i forkant av 1917-sesongen om hvordan de kunne iverksette nye
priser underveis i en sesong. Vi ser her at kartellet utviklet en mer kompleks form for
prissetting. Det var særlig Mustad og Milward som diskuterte mulighetene for å heve prisene
ytterligere underveis i sesongen. Mustad påpekte at dette var vanskelig fordi kundene ikke
var informert om at dette kunne skje og foreslo ”…that orders could be taken on condition to
be executed at the prices ruling at the date of shipment…”342 Ved å fastsette prisen på
forsendelsen da den ble sendt fremfor når ordren ble mottatt, ble det enklere for kartellet å
heve prisene underveis i løpet av en sesong.
De engelske medlemmene likte tanken på å ha muligheten til å heve prisene underveis
i en sesong hvis de følte for det, men ønsket å gjøre det på en annen måte. Milward foreslo å
sette priser for en kortere periode enn en hel sesong. Det ble vurdert alt fra å sette priser hver
fjortende dag og opp til tre måneder. Treg korrespondanse gjorde det nærmest umulig å
justere prisene hver fjortende dag. Kartellet endte opp med å bli enig om at prisene skulle
heves for de neste tre månedene og at medlemmene da skulle vurdere om det var nødvendig å
heve prisene ytterligere. Prisene skulle gjelde ”…all goods shipped, not all goods ordered,
during the next threee months.”343 Med dette bestemte kartellet at prisøkningene fikk en
tilbakevirkende kraft på ordre datert til før prisøkningen ble fastsatt, så lenge den ennå ikke
var sendt fra produsenten.
Priser fastsatt på bakgrunn av forsendelsesdato gjorde det enklere for
kartellmedlemmene å overvåke hverandres priser. Det var enklere å kontrollere enn når de
andre medlemmene mottok ulike ordre. Det var ikke uvanlig at en ordre ble liggende inne
flere måneder før den ble effektuert og en prisøkning kunne i mellomtiden ha funnet sted. I
første rekke gjorde endringen det enklere å heve prisene når kartellet ønsket det, men det
minsket også faren for gnisninger mellom medlemmer med tanke på hvilken pris ordrene
skulle ha.
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Mustads skifte i prispolicy – et tettere samarbeid
Under forhandlingene av avtalen til kartellet i 1915 ytret Samuel Allcock et ønske om at det
skulle utveksles prislister mellom kartellmedlemmene ”At the same time we should like you
to think over this proposition – that a general price list for all grades of hooks should be
issued by the various firms interested.”344 Mustad ønsket ikke å røpe sine priser og
betingelser overfor de andre fiskekrokprodusentene og svarte ”You mention the advisability
of having a general price list compricing all hooks sold, we regret however it is quite
impossible to issue such a list.”345 Mustad hadde, som tidligere nevnt tre prislister for
henholdsvis USA, Canada og Newfoundland, men dette unnlot de å informere Samuel
Allcock om. Vi ser her at Mustad ønsket et prissamarbeid, men de ønsket ikke å utveksle sine
priser med de andre medlemmene.
Mustad var veldig restriktive i hvem som fikk tilgang til deres prislister. De reisende
oppga kun priser på de krokene det var aktuelt å kjøpe for hver enkelt kunde. Mustads
tilbakeholdenhet i å utveksle prislister må sees i sammenheng med at de allerede kjente til
deler av om ikke hele prislistene til flere av de andre medlemmene. Mustad hadde sendt
reisende til USA og Canada i 1903, 1904, 1907, 1910, 1911, 1912 og 1914. Wicken skriver at
de reisende på disse turene blant annet fikk innsikt i prisene og omsetningen til de andre
fiskekrokprodusentene på markedet. Mustad tilegnet seg mye informasjon om prisene til flere
av de andre medlemmene gjennom økonomisk informasjon fra de reisende under deres besøk
i USA og Canada.346
I 1917 ser vi et skifte i Mustads holdninger til utvekling av prislister mellom
medlemmene. Dette skiftet kom som en følge av flere faktorer. For det første var kartellet på
vei inn i sitt tredje år med samarbeid. Medlemmene hadde samarbeidet en stund og lært
hverandre å kjenne. Kartellet var mer etablert som en organisasjon og utsiktene for videre
samarbeid var gode. Dette gjorde det tryggere å investere mer i kartellet i form av et tettere
samarbeid. For det andre var prisøkningen av en mer kompleks form enn den kartellet hadde
stått overfor de to tidligere sesongene. Dette ville gjøre det spesielt krevende å fremforhandle
ulike prosentsatser for ulike kroktyper. Slike krevende forhandlinger kunne potensielt true
kartellsamarbeidet ved en interessekonflikt. For det tredje hadde de engelske medlemmene
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lenge presset på for lik pris. Ulikheten i pris var et frustrasjonsmoment hos de engelske
produsentene som til slutt førte til at de brøt ut i 1921. En utveksling av prislister kunne
tolkes av de engelske medlemmene som første steg i retningen mot like priser.
Tidligere i kapittelet så vi at Mustad sa andre medlemmer kunne tilby kroker til
hvilken pris de ville, så lenge de ikke var billigere enn Mustad. Vi vet altså at 1917 var et
skritt mot jevnere priser i kartellet. Året før, i 1916, skrev Mustad til Enterprise følgende om
like priser i kartellet:
”The Redditch manufacturers have already repeatedly suggested that we should sell at the
same prices as they are charging and we will take the matter up with them as soon as possible,
but we think we shall have to make it a condition that we can allow say 10 % better prices on
our goods as the Redditch people will be able, as hitherto, to get more for their well
established brands.”347

Vi vet at kartellet aldri oppnådde lik pris mellom alle medlemmene. Mustad og Enterprise
ønsket å være billigere enn de engelske. Dette forklarer hvorfor Enterprise og Mustad klarte å
enes om en felles pris på standardiserte kroker, men at ikke Milward og de andre engelske
produsentene ble inkludert i dette. Videre var ulikhetene i termer mellom medlemmene for
store. Det varierte hva medlemmene dekket av frakt, innpakning, agentens fortjeneste og
hvilken valuta prisene ble oppgitt i. Dette gjorde alt utslag på den faktiske prisen kunden
måtte betale.
Vi så i kapittel 2 at Notz argumenterte for at karteller ofte søkte å enes om termer for
frakt og generell salgskutyme. Det var forskjellige praksiser i kartellet av hva produsenten av
fiskekrokene dekket. Mustad dekket innpakningen av varene og også en større del av frakten
enn de engelske produsentene. De engelske kartellmedlemmene ønsket at Mustad skulle
endre praksis slik at de hadde like betingelser for frakt og innpakning. De ba Mustad ta betalt
for innpakning og frakten over Atlanterhavet for ved like betingelser for frakt og innpakning
ble det en enklere oppgave å sammenligne prisene. Mustad ønsket på sin side at det skulle
være enkelt å sammenligne sine egne priser med Enterprise sine priser. Enterprise var den av
de store produsentene som Mustad så på som sin største utfordrer på i kartellets
samarbeidsområde, særlig i USA. Mustads frakttermer var gratis til amerikansk havn ved salg
til USA mens kunder fra Canada og Newfoundland måtte betale for frakten fra Liverpool.348

Svingninger i valutakurser
347
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Kartellet var sårbart overfor valutasvingninger ettersom kartellmedlemmene opererte med
prislister i ulike valutaer. Britene holdt seg til pund og Enterprise til amerikanske dollar,
mens Mustad i løpet av kartellets 6 år solgte i fire ulike valutaer, norske kroner, canadiske
dollar, amerikanske dollar og pund.349 Mustad solgte i den valutaen de fant det mest
hensiktsmessig å selge i i de ulike områdene. Her spilte de reisende en viktig rolle. Priser i
ulike valutaer førte til at kartellet ble vanskeligere å oppdage og var slik sett en fordel for
kartellet.
Fra 1870-tallet og frem til første verdenskrig sikret gullstandarden at styrkeforholdet
mellom valutaene holdt seg relativt stabilt. Dette la sikre rammer for den internasjonale
handelen. Første verdenskrig førte til at mange nasjoner, Norge, Canada og England
inkludert, gikk bort fra gullstandarden. USA valgte å fortsette å knytte sin dollar opp mot
gullet. Styrkeforholdet mellom valutaene ble mer uforutsigbart som en følge av at mange
nasjoner forlot gullstandarden.350 Svingningene i valutakursene påvirket forhandlingsklimaet
i kartellet.
Svingninger i valutakursene gjorde kartellmedlemmenes priser mer uoversiktlige som
var en utfordring for kartellet ved forhandlingsrundene. Dette så vi i forrige kapittel da
Mustad i 1920 ikke ønsket å heve prisene sine i New England-statene hvor Mustad tok betalt
i amerikanske dollar mens Arthur James tok betalt i pund.
I 1919 erfarte Dahl at valutasvingningene påvirket styrkeforholdet på det canadiske
markedet. Dette var nyttig informasjon for Mustads ledelse å ta med seg inn i forhandlingene
i kartellet. Dahl konkluderte med at:
”Vore priser er igrund ikke saa lave her i Canada Da de engelske penge for tiden staar ca. 10 a
15 % lavere end normal, dertil kommer 7 1/2 % høiere told paa vore kroker Samt 4 a 5 % som
maa betales for amerikanske dollars. Dette gjør at vore kroker kommer opp i en pris 20 a 25
% høiere end normalen.”351

Vi ser at det britiske pundet lå 10-15% under det som var normalt. Dette gjorde de engelske
krokene tilsvarende billigere. Den amerikanske og canadiske dollaren fulgte hverandre som
erteris i perioden. Av sitatet ovenfor leser vi at gebyret for å veksle var på 4-5%. Dette var en
utfordring for Mustad i de områdene i Canada hvor de tok betalt i amerikanske dollar. Som vi
så i kapittel 5, valgte Mustad etter krigen å akseptere canadiske dollar istedenfor amerikanske
dollar. Dette ble gjort som et mottrekk mot det lave pundet. Mustad senket da prisene sine
uten at kartellet ble informert om denne overgangen. Mustad brøt dermed i praksis
349
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kartellavtalen. Mustads praksis med å ta betalt i ulike valutaer gjorde det krevende for de
andre medlemmene å kontrollere Mustads priser.

De engelske medlemmene avslutter kartellsamarbeidet
Fear beskriver forhandlinger i et kartell som en samling av kompromisser.352 Hvert
kartellmedlem har sine særinteresser som det ønsker å ivareta. Forhandlingene i karteller er
ofte svært krevende prosesser for å finne frem til det Levenstein og Suslow betegner som
”equlibrium”, likevektspunktet.353 I 1921 kom de engelske medlemmene til konklusjonen at
deres interesser ikke lengre var forenelig med de andre medlemmene. Vi så i kapittel 2 at
informasjon om de andre medlemmenes interesser ofte bedres utover i et kartell etter som
medlemmene lærer hverandre å kjenne. Samtidig kan medlemmer også med tiden innse at
medlemmenes interesserer ikke er forenlige. Det var dette de engelske medlemmene, med
Milward i spissen, konkluderte med.
Kartellet opphørte våren 1921 da de engelske medlemmene brøt kartellavtalen ved å
ikke informere om at de senket prisene sine. Dette bruddet førte til at prissamarbeidet ble
avsluttet og dermed også kartellet. Kartellets seksårige varighet var helt gjennomsnittlig
ifølge Levenstein og Suslow, som vi så i kapittel 2, som påpeker at kartellers median ligger
på 5 til 6 år.
Mustad henvendte seg til Milward sent i april og fortalte at flere bekjente av Mustad i
USA hadde fortalt dem at prisen på engelske kroker var redusert. Mustad skrev ”We, for our
part, may say that we do not think that the time is yet to come to reduce the prices on
hook…” før Mustad videre informerte om at de planla å ”…maintaining the present prices
also for the coming season if the Redditch makers and Akron people will not sell at less
prices than ours.”354
Milward så på sin side Mustads lovnader om at de gjerne kunne selge til lik pris som
tom retorikk og påpekte at prisdifferansen mellom Mustad og Milward hadde vokst under
samarbeidet. Milward sitt svar er gjengitt under:
”Dear Sirs,
Replying to your letter of the 14th inst, we are unable to inform you what
prices the Redditch makers are offering or intend to offer for the coming season for the

352

Fear, "Cartels," 285.
Levenstein and Suslow, "What Determines Cartel Success?," 67.
354 MAG, 705.002, Korrespondanse vedr. fiskekrok 1916-1920, Brev fra O. Mustad & Søn til Henry Milward & Sons,
14.4.1921.
353

108

U.S.A. and Canada, as we really do not think that any useful purpose would be served by our
doing so.
We have not the least idea what prices makers, other than our own friends,
have made or intend to make, but we feel sure that no one can or will sell at lower prices than
yourselves, and as for the Akron people, we have no control whatever over them, as you
know from previous correspondence. Your prices have been for several years past far below
ours and the arrangements made during the war years did not bring your prices into line with
ours or anything like it. When we made a 10 , 15 , or 20% advance, whatever it might be, you
always made the same percentage advance, but as your prices were below ours to start with,
any such advance still left you below us, and the higher the prices got the bigger the actual
differences became between us.
We quite agree that the time has not yet come for you to reduce the prices on
hooks, because your figures are so much below ours, and we fear that it is of little use to
continue the kind of agreement which has existed between us during the last few years,
because being based on the lines indicated above, it always leaves you with the advantage, if
it be an advantage, of being below the leading Redditch makers in the matter of price.
We have stated on previous occasions that we should be quite ready to
discuss the question of a real price agreement which would provide for all the leading makers,
including yourselves of course, offering hooks at the same prices, but you have never been
willing to entertain that and the present system is too one-sided altogether.”355
(Min understrekning)

C. Mustad understreket hvilke problemer det å inngå et tettere samarbeid i kartellet
ville medføre:
”As for the matter of discussing the question of establishing equal prices between the leading
Redditch makers and ourselves. We regret we can only repeat that we consider this
impossible an account of the enormous number of different style and qualities and besides it
would certainly in many cases be very difficult if at all possible for us to get the same prices
as the Redditch makers.- And to this comes also the competition from the Enterprise Co.
Akron.”356 (Min understreking)

Samarbeidet mellom Mustad og de engelske medlemmene var dermed avsluttet.
Mustad og Enterprise sammenlignet sine priser og forsøkte å ligge på tilnærmet lik
pris. Det er uklart om Milward kjente til dette. Mustad og Enterprise tok samme pris på de
kroktypene som Enterprise produserte. Dette var ganske standardiserte kroker av form som
de fleste av produsentene lagde. Hvis Milward kjente til dette samarbeidet må det ha vært
frustrerende at Mustad ikke ville gjøre det samme med dem på de mest standardiserte
kroktypene. Det ble imidlertid ikke poengtert i brevet eller annen bevart korrespondanse at
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Milward fant det rart at Mustad maktet å samarbeide om prisene med Enterprise, men ikke
med Milward.
Arthur James satte ikke ned prisene sine like tidlig som de andre engelske
medlemmene. Dette viser igjen deres litt selvstendige stilling blant de engelske medlemmene.
Arthur James ble, som vist i forrige kapittel, i 1920 enig med Mustad og Enterprise om å
heve prisene med 20%. På høsten i 1921 fikk Mustad beskjed fra Canadas østkyst om at
Arthur James hadde gått bort fra de 20% som ble lagt på året før. Videre foreslo Mustad at de
sammen burde forsøke å justere prisene slik at de solgte til lik pris.357 Differansen i pris
mellom Mustads og Arthur James kroker var minimal gjennom perioden.
Arthur James gjorde på samme måte som de andre engelske medlemmene ved å
unnlate å informere Mustad om reduksjon i prisene sine samme år. Arthur James informerte
deretter Mustad om hvilke områder denne prisreduksjonen gjaldt. Videre skrev Arthur James
”Owing to our present high costs of production, it is impossible to reduce our prices any
further. With regard to an agreement as to selling prices. After fully considering this matter
we are afraid that our methods of sale are so different that this would be quite impossible.”358
Vi vet fra forrige kapittel at Arthur James ikke hadde like streng kontroll over sine agenter
som Mustad hadde. Arthur James agenter satte utsalgsprisen selv.
Det ser ut til at de engelske fiskekrokprodusentene i 1921 var lei av Mustads lovnader
om lik pris og at de markerte sin misnøye ved å sette ned prisene uten å informere Mustad om
dette. Klausulen i kartellavtalen gjorde det lovlig å senke prisene om et medlem så seg nødt
til dette, men de andre medlemmene måtte informeres først. Ved tidligere prisjusteringer i
kartellet vet vi at Mustad informerte de andre medlemmene som solgte i samme område om
prisreduksjonen. Dette ble ikke gjort av de engelske medlemmene i 1921 da de brøt ut av
kartellet.

Stridsemnet: Pris
Vi har sett at Mustad i 1917 delte ut prislistene sine og åpnet opp for at de engelske
produsentene kunne selge til samme pris som Mustad. Mustad og Arthur James solgte kroker
til omtrent samme pris, men Milward lå et stykke over disse produsentene. Milward uttrykte
fra opprettelsen av kartellet problemet med prisdifferansen mellom Milward og andre
medlemmer, primært Mustad og Enterprise. Det er derfor interessant å se på hvorfor Milward
357
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ikke justerte sine priser ned til Mustads nivå i 1917. Her vil jeg peke på to komponenter som
kan forklare Milwards prisnivå, Milwards salgsstrategi og produksjonskostnader. Milward
mente selv at deres prisnivå og videre kan det også tenkes at deres produksjonsmetoder ikke
var like avanserte som Enterprise og Mustads.
Milward solgte kroker ut i fra en annen salgsstrategi enn Mustad og Milward kritiserte
Mustad i 1916 for å ha solgt til å lave priser. Milward var av den oppfatning at det var bedre å
selge et mindre volum til en høyere pris og skriver:
”…we have never been able to see any sense in cutting prices in the way you have done so as
to secure a great volume of trade, for, in our opinion, the fishhook business would have been
far more profitable to you if you had contented yourselves with a smaller volume of business,
and much better prices.”359

Dette kan forklare noe av grunnen til at Milwards priser lå høyere enn Mustad. Milward var
av den oppfatning at deres prisnivå var det optimale. Fra kartellets opprettelse ba Milward om
at de andre medlemmene om å komme opp på deres prisnivå.
Produksjonskostnader var en utgiftspost som varierte mellom medlemmene. Krigen
påvirket prisen på råvarer og arbeidskraft også i årene etter krigens slutt. Vi har sett at
Milward i 1919 uttalte at Mustad og Enterprise ”killed” deres omsetning på det amerikanske
markedet. Likevel satte ikke Milward ned sine priser. Milward påpekte i 1919 selv at
produksjonskostnadene var høyere i England enn i Norge. Dette var i forbindelse med at
Mustad informerte at Arthur James solgte kroker billigere enn Mustad og at Mustad dermed
valgte å benytte seg av klausulen og satte ned sine priser. Milward bemerket ”It is strange to
us to learn that many of your hooks are higher than Mr. James, as we certainly should not
have thought this to be the case in view of the high cost of manufacturing here.”360
Produksjonskostnadene til Milward kan dermed ha ført til at de ble nødt til å holde sitt
prisnivå. Produksjonskostnadene hos de engelske produsentene ser imidlertid ut til å ha
variert ettersom vi vet at Arthur James solgte til tilnærmet lik pris som Mustad gjennom hele
perioden.

De engelske produsentenes nedjustering av prisene i 1921
Mustad sendte i 1921 over Haagensen for å sjekke statusen på det amerikanske og canadiske
fiskekrokmarkedet etter at kartellet var oppløst. Det var viktig å få kjennskap til hvordan
markedet hadde endret seg, hvis det var endret. Mustad og Enterprise fortsatte sitt tette
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samarbeid etter at de engelske medlemmene forlot kartellet. C. Mustad informerte ham om
følgende:
”Kunderne venter vistnok en prisreduktion og enkelte har skrevet at engelskmændene har
slaat ned sine priser, men selv om dette er tilfældet, saa tror vi ikke dette gjælder de större
fabrikanter i Reddtich som det virkelig kan bli tale om at ta i betragtning som leverendörer og
da vi vet at disses priser hittil har ligget til dels meget betragtelig over vore, saa frygter vi
ingen konkurrance fra Reddtich og hvad det the Enterprise Manufacturing Co. i Akron
angaar, saa har vi i de senere aar kommet overens om at holde like priser, saaledes at det ikke
er nogen prisfordel for kunden at kjöpe de amerikanske kroker. De maa imidlertid ikke under
nogensomhelst omstændighet gi tilkjende at der er nogen saadan avtale mellem Enterpise og
os. Vi gjör forövrigt opmerksom paa at Enterprise nu er en av vore störste kunder i Staterne. i
kroker som de selv ikke fabrikerer, f.eks. Treble og Double hooks og diverse Hl.pt.single
hooks.”361

Milward satt i 1921 inn en motoffensiv for å vinne tilbake tapt terreng på markedet.
Haagensen rapporterte at de trolig aldri hadde vært mer aktive i området noen gang tidligere.
Han skrev:
”Det er ingen tvil om, at Engländerne er meget mer aktive her nu end kanske nogesinde. –
Baade Mr. Bartlett og Mr. Avery har reist omkring overalt – Mr. Avery er vistnok i Canada
nu. – Mr. B. Skulde ha väret forbauset over, hvormeget vi gjorde her nu; han hadde ingen
anelse om, at vi var kommet saa godt ind. Han kom med Millwards(sic.) vanlige priser; da
han fandt dem for höie slog han ned i Juni! og nu nylig har han sendt brev og circuläre rundt
til samtlige jobbers og fabrikanter om ytterligere reduktioner. – Paa alle S.P. Treble f.ex. gis
der 25% paa listepriserne og paa alle S P. Single hooks 10%.- Som de vil ha seet av mitt
telegram fra Boston av 18 ds. Blir Milwards priser på treble betydelig billigere end vore, og
jeg venter nu paa Deres svar, för jeg gaar til Michigan og besöker de forskjellige ”bait mfgrs.”
derborte, som jo bruker omtr. bare treblehooks….”362 (Min understrekning)

De engelske produsentenes prisreduksjon kan sees på som et motargument mot min påstand
om at Milward m.fl. hadde høyere produksjonskostnader, men prisreduksjonen kan også sees
på som et forsøk på å vinne tilbake markedsandeler og dermed solgte til unormalt lave priser.
De engelske produsentene var presset mer ut av det amerikanske markedet enn av det
canadiske. De engelske produsentene hadde her en fordel innen tollavgifter grunnet de
politiske båndene mellom England og Canada. Som et resultat av dette ble Mustads
fiskekroker belastet en høyere tollavgift enn de engelske krokene. Dette førte til at en
forhandler Haagensen møtte i 1921 tvilte på om det prismessig ”…hadde nogen fordel i det
heletat” å velge Mustad fremfor Bartleet. Videre rapporterte Haagensen fra den canadiske
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østkysten at Mustad hadde vunnet terreng der, ofte på bekostning av Arthur James i løpet at
kartellperioden.363

Videre samarbeid med bedriften Enterprise
Mustad hadde tidligere holdt god avstand til Pflueger-familiens bedrifter, men forholdet
mellom de to familienes bedrifter blomstret i løpet av kartellets levetid. Kartellsamarbeidet
førte til at handelen mellom de to medlemmene vokste og Enterprise ble etter første
verdenskrig en av Mustads største kunder i USA. Haagensen fikk i 1921 beskjed av Mustad
om å besøke Enterprise:
”Vi finder det heldig at De ogsaa besöker dette firma naar De kommer tilbake fra New
Foundland(sic.), men De forstår selv at De ikke maa gi nogensomhelst oplysninger om salg,
fabrikation eller andet som ikke bör nævnes. Firmaet er jo en av vore störste kunder, og vilde
det være paafaldende og man vilde muligens föle sig fornærmet hvis vi ikke besökte det.”364

Men vi ser at Mustad fortsatt var restriktive i hvor mye informasjon de delte med Enterprise,
som tross alt fortsatt var en konkurrent. I 1920 solgte Mustad fiskekrok til Enterprise til en
verdi av 6 242,- dollar, mens kun 8,5 måneder ut i 1921 var salget nesten doblet til 11
666,30,- dollar.365 Salget for de første knappe 9 månedene i 1921 ville plassert Enterprise
som Mustads tredje største kunde i 1920.366 Hvis Enterprise produserte fiskeutstyr hele året er
godt mulig at salget var enda større totalt for 1921.
Grovt sett kan vi si at Mustad og Enterprise delte markedet seg imellom i 1921.
Mustad solgte til de store grossistene og produsentene, mens Enterprise solgte til de mange
mindre aktørene i USA. Haagensen noterte i 1921 at ”Enterprise skal forövrig väre daarlig
likt blant jobbers[grossister], da de sälger direkte til ”dealers” [detaljister] til omtr. samme
pris som til jobbers; der er ialfald ikke mere end 10% fortjeneste for dem.”367

Sammendrag
Vi har sett at Mustad innledet et kartellsamarbeid med de andre sentrale
fiskekrokprodusentene på det amerikanske og canadiske markedet. Vi så at det var to
bakenforliggende årsaker til at kartellsamarbeidet ble initiert. Dette var priskrigen i årene før
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1915 og fusjonen av E. A. Pflueger og The Enterprise Manufacturing Co. Den utløsende
årsaken var imidlertid krigen som førte til at medlemmene fant sammen for å sikre felles
interesser.
Fiskekrokkartellet var en del av Mustads salgsstrategi for det amerikanske og
canadiske markedet. Vi så i kapittel 2 at Jones poengterte at bedrifter kan reagere på politiske
og økonomiske endringer ved å skifte strategi for markedet. Krigsutbruddet i 1914 førte til
endringer i markedsstrukturen, også i USA og Canada. Mustads svar på dette var å endre sin
salgsstrategi fra å operere i et fritt marked til å initiere et kartell. En kan hevde at kartellet var
en del av Mustads salgsstrategi fordi det var Mustad selv som initierte og fikk på plass
kartellet. Det skjedde på bakgrunn av informasjon de reisende hadde samlet inn og overført
til Mustad. Vi har sett at Haagensen rapporterte at kunder i Nord-Amerika kviet seg for å
bestille kroker fra Europa. Dette illustrerer også at de reisendes innhenting av informasjon
var verdifull da Mustad vurderte å legge om salgsstrategien. Videre representerte også
kartellet en form for kontinuitet i Mustads salgsstrategi. Mustad fortsatte sitt arbeid med å
utkonkurrere de engelske produsentene av fiskekrok. Vi har også sett at Wicken argumenter
for at Mustad ikke var fremmed for å inngå salgsavtaler innenfor hesteskosøm og spiker der
hvor konkurrentene var for sterke til å utkonkurreres gjennom pris. Fusjonen av Pfluegerfamiliens bedrifter i 1913 førte sammen to allerede sterke aktører på det amerikanske
markedet.
Kartellet var av en desentralisert struktur som primært samarbeidet om å heve prisene.
Det ble ikke opprettet noe felles salgsapparat eller et organ som kontrollerte at medlemmene
overholdt de nye prisene. Kartellet dannet en effektiv indre sirkel som effektiviserte kartellet,
men som samtidig inkluderte de andre medlemmene da de fant dette hensiktsmessig.
Kartellet løste utfordringer rundt kunder som forsøkte å sette dem opp mot hverandre og
mistanker om juks gjennom dialog. Videre utviklet samarbeidet seg til å gjelde områder som
ikke direkte var knyttet opp mot prisøkninger. Dette styrket kartellet og relasjonene mellom
medlemmene.
Kartellet samarbeidet godt om å heve prisene de tre første årene av samarbeidet frem
til Enterprise brøt ut vinteren 1917-1918. Vi har sett at det fant sted sporadiske prisøkninger
etter at Enterprise kom tilbake i kartellet igjen, men det fant ikke sted noen unison økning
som alle medlemmene tok del i. I 1921 hadde Milward og de engelske medlemmene sett seg
lei på kartellets prosentvise økninger, som førte til at forskjellen mellom medlemmene
vokste. Milward og de andre medlemmene gikk derfor ut av kartellet. Mustad og Enterprise
valgte å fortsette sitt samarbeid videre utover 1920-tallet.
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8 Avslutning
Denne oppgaven har tatt for seg deler av Mustads omfattende virke i USA og Canada i
perioden 1903-1921. Som vi så i innledningen tok denne oppgaven sikte på å ta for seg
Mustads salgsstrategier på det amerikanske og canadiske markedet og da spesielt se på de
reisendes virksomhet. Underveis i dette oppdaget jeg at Mustad i løpet av denne perioden
initierte og innehadde en sentral rolle i et fiskekrokkartell i det nevnte området. Dette nye
funnet ble viet betydelig plass i oppgaven for å gi leseren en grundig innføring om dette
kartellet som aldri tidligere har blitt omtalt.
Mustad lyktes med sin salgsstrategi for det amerikanske og canadiske
fiskekrokmarkedet hvis vi måler suksessen i markedsandeler. Mustad tok markedsandeler i
løpet av perioden, primært på bekostning av de engelske produsentenes markedsandeler,
særlig på det amerikanske markedet.
I innledningen stilte jeg tre underspørsmål for å bedre belyse Mustads salgsstrategi.
Disse underspørsmålene ble tatt som utgangspunkt i de empiriske kapitlene i oppgaven. I det
følgende skal jeg ta for meg underspørsmålene før jeg avslutningsvis konkluderer mer
generelt om Mustads virke på det amerikanske og canadiske fiskekrokmarkedet i perioden.
I denne oppgaven har vi sett at de reisende fikk instrukser fra ledelsen om blant annet
reiserute og bedrifter de ble bedt om å besøke. På den måten effektuerte de reisende Mustads
salgsstrategi på det amerikanske og canadiske markedet. Samtidig fikk Mustad informasjon
fra de reisende som ga grunnlag for å utforme bedriftens salgsstrategi. Denne oppgaven delte
opp bedriftene de reisende besøkte i agenter og kunder. Vi har sett at Mustads reisende
kontrollerte agenturenes virksomhet og skiftet ut agenturet eller endret avtalen. Dette ble
gjort der hvor den reisende fant det nødvendig eller fikk innspill om dette fra ledelsen. Den
reisende forhørte seg med ledelsen før han foretok endringer på eget initiativ. Disse
endringene var viktige i kampen om markedsandeler og var også et resultat av et effektivt og
godt samarbeid mellom de reisende og Mustads ledelse.
I kapittel 3 presenterte jeg importtall av norske kroker til henholdsvis USA og
Canada. Vi så en økende tendens i begge landene og at Mustad eksporterte større mengder
med kroker til USA enn Canada. Rapporter fra Mustads reisende har også indikert en økning
av Mustads markedsandeler, særlig på det amerikanske markedet. I 1921 konkluderte C.
Mustad med at de sentrale engelske produsentene ikke var noe å frykte på grunn av de
engelske produsentenes høye priser.
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Vi så i kapittel 4 at Haagensen i 1914 byttet ut en lite egnet agent i Vancouver med en
seriøs agent. Dette sikret Mustad en sentral posisjon på den canadiske vestkysten. I
forbindelse med dette agenturet viste også Mustads pragmatiske holdninger i bruken av
agenturer. Mustads kutyme for agenturer var at agenten ikke fikk lov til å kjøpe fiskekroker
fra andre konkurrerende produsenter. I Vancouver gikk Mustad imidlertid bort fra dette for å
sikre seg Lipsett som agent. Lipsett fikk fortsette å kjøpe fiskekroker fra en av Mustads
konkurrenter. Dette agenturet illustrerer også godt hvordan de reisende forsøkte å få agentene
til å kjøpe mest mulig kroker av Mustad. Både Haagensen og Dahl fremforhandlet avtaler
med Lipsett som sikret at et progressivt kvantum av kroker ble sendt til Vancouver hvert år.
Vi har sett at Mustads reisende spilte en viktig rolle i å selge fiskekroker til kunder og
potensielle kunder av Mustad. Mustads reisende oppsøkte disse. Vi har sett at de ofte sendte
ut brev 1-2 uker før de ankom byen for å informere om sin ankomst og sørge for at kunder og
potensielle kunder hadde kontroll på lagerbeholdningen før den reisende ankom. De reisende
tok sikte på å motta bestillinger ved sitt besøk, og spilte en viktig rolle i Mustads salgsarbeid.
Den reisende mottok ofte bestillinger som han brakte videre til ledelsen. Vi så at av Mustads
8 største handelspartnere i USA i 1920 så var kun to agenter og de resterende var kunder av
Mustad.
I kapittel 5 så vi på det enorme omfanget av informasjon som de reisende sanket inn
for Mustad. Oppgaven tok utgangspunkt i fire informasjonskategorier, økonomisk-,
økologisk-, kulturell- og teknologisk informasjon. Jeg fant mest økonomisk- og kulturell
informasjon. I de to gjenstående kategoriene, økologisk- og teknologisk informasjon, er det
ikke funnet like mye materiale. Som en forklaring på dette henviste jeg til at C. Mustad selv
gjennomførte en rekke reiser i området. Siden han selv var øverste sjef for
fiskekrokavdelingen var det mindre behov for å skrive ned infoen. Alternativt kan kildene ha
forsvunnet.
De reisendes tilegnelse av informasjon gjorde det mulig for Mustads ledelse å fatte
avgjørelser på et best mulig grunnlag. Denne informasjonen må ha spilt en viktig rolle i
ledelsens utforming av sin salgsstrategi. Fra Haagensens reise i 1914 erfarte vi at Mustads
reisende hjalp ledelsen med å prioritere hvilke områder de skulle fokusere på. C. Mustad
undersøkte ikke det canadiske innlandet på sine reiser og vi har sett at Haagensen ble bedt om
å kartlegge området under sin reise i 1914. Haagensen konkluderte med at det ble kjøpt for
små kvanta med løse kroker i området til at det var et lønnsomt område for Mustad. Vi har
sett at Haagensen i 1914 erfarte at Mustad hadde solgt for mange fiskekroker til aktører i
Seattle. Mustad hadde året før solgt kroker til ytterligere en forhandler enn de to vanlige.
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Dette hadde ført til et tilbudsoverskudd i markedet som igjen førte til en misnøye hos
Mustads kunder. Haagensen konkluderte med at det i fremtiden kun skulle selges til de to
vanlige samarbeidspartnerne.
Vi har sett at Mustads reisende fikk Mustad til å endre prislister slik at prisene var
listet i amerikanske dollar og ikke pund som tidligere var praksis. Dette gjorde det enklere for
kundene å beregne prisene for Mustads kroker. Videre så vi hvordan Mustad justerte prisene i
Newfoundland to ganger på bakgrunn av C. Mustads besøk i området.
Vi så at Mustads reisende hentet inn betydelige mengder med informasjon om
Mustads konkurrenter på sine reiser. De reisende rapporterte til Mustads ledelse om
konkurrentenes priser, agenter, reisende og eiendommer. Slik fikk Mustad god kjennskap til
sine konkurrenter på det amerikanske og canadiske fiskekrokmarkedet.
I kapittel 6 og 7 avdekket jeg et fiskekrokkartell som Mustad var en del av i årene
1915-1921. Det vi så var at Mustad endret sin tilnærming til konkurrentene på det
amerikanske og canadiske markedet. Mustad innledet i 1915 et kartell hvor alle de andre
sentrale produsentene ble inkludert. Mustad spilte en sentral rolle i kartellet og utgjorde
sammen med Enterprise og Milward et trekløver som effektiviserte kartellet. Kartellet hadde
en utstrakt dialog. Medlemmene tok kontakt med hverandre hvis de var usikre på om en
annen spilte et uærlig spill. Slik ble det ikke foretatt forhastede avgjørelser som kunne
oppløst kartellet. Det fant også sted utstrakt samarbeid om andre ting enn kun priser på
fiskekrok. Dette bandt kartellmedlemmene tettere sammen og gjorde de tryggere på
hverandre.
1917 markerer toppåret for kartellet med en kompleks utforming av prislister hos den
enkelte produsenten. Dette ble etterfulgt av en differensiert prosentvis økning på høsten hvor
Mustad nærmet seg de engelske produsentenes pris. Dette året ble også prislister utvekslet
mellom medlemmene for første gang. Samtidig markerte Enterprise sin periode utenfor
kartellet begynnelsen på slutten for kartellet. Det ble aldri gjennomført en unison prisøkning
etter 1917.
Kartellet opphørte i 1921 da de engelske medlemmene brøt ut av samarbeidet.
Allerede fra året kartellet ble opprettet var det en intern uenighet om hvordan prisene skulle
heves. Mange av de engelske produsentene lå litt høyere i pris enn Mustad og Enterprise. Ved
prosentvise økninger vokste denne differansen. Det ble ikke etablert en utforming av hvordan
prisøkningene skulle gjennomføres som alle medlemmene kunne stille seg bak. Vi har sett at
Mustad forsøkte å ta kunder fra de engelske produsentene og denne oppgaven ble enklere å
utføre ved en prisforskjell. Jeg viste at Mustad og Enterprise fortsatte samarbeidet etter at de
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engelske medlemmene brøt ut. Mustad og Enterprise sto i 1921 igjen som de to største og
mest sentrale tilbyderne på det amerikanske markedet.

Konklusjon
I forhold til den eksisterende forskningen om Mustad har denne oppgaven bekreftet tidligere
funn, bidradd med dypere innsikt og med ny innsikt. I forhold til den eksisterende
forskningen om Mustads reisende, spesielt av Wicken og Bruland, bekrefter oppgaven at
reisene var omfattende, at Mustad investerte både tid og penger på salgsreiser, at
informasjonen de fikk var meget variert, at den førte til endringer i Mustads salgsstrategi, og
hvor nyttig denne virksomheten var for bedriften. Videre bekrefter oppgaven at
reisevirksomheten ble systematisk iverksatt, foregikk kontinuerlig og over lang tid og var en
hjørnestein i Mustads salgsstrategi. Oppgaven har gitt et nytt bidrag ved at den for det første
er en dybdeundersøkelse av virksomheten til de reisendene, i ett bestemt marked. Det har gitt
oss mer detaljert innsikt blant annet i hvordan informasjonen ble samlet, formidlet og
håndtert av Mustad, spesielt i forbindelse med økonomisk informasjon.
Videre har oppgaven vist en dimensjon i Mustads salgsstrategi innen salgs av
fiskekroker som tidligere ikke har blitt omtalt. Vi så i kapittel 2 at Wicken beskrev Mustads
salgsstrategier innen salg av fiskekrok som priskrig og oppkjøp av andre produsenter. Denne
oppgaven introduserte et tredje alternativ, samarbeid. Jeg har vist at Mustad innledet et
omfattende samarbeid med de andre sentrale fiskekrokprodusentene som solgte fiskekrok i
USA og Canada. Samarbeid med konkurrenter er likevel ikke et nytt funn innen Mustads
salgsstrategi. Vi så at Wicken beskrev liknende samarbeid innen salg av hesteskosøm i
Europa i samme periode. Det som er nytt med oppgavens funn er at vi nå kan slå fast at et
slikt samarbeid også fant sted innen salg av fiskekrok.
Videre kan vi nå slå fast at samarbeidet tok form av et kartell. Oppgaven presenterer
et empirisk eksempel på et ulovlig kartell som ikke har blitt avdekket før nå, nærmere 100 år
etter sin eksistens. Vi så i kapittel 2 at Levenstein og Suslow presiserte at det var vanskelig å
vite hvordan ulovlige kartell som aldri blir avdekket opererer. Denne oppgaven gir et
innblikk i et slikt kartell. I hovedsak kan oppgaven bekrefte den generelle kartellteorien. Vi
har sett at den generelle kartellteorien stemmer godt overens med det kartellet denne
oppgaven analyserte. Det ble ikke funnet noe som fremsto som et åpenbart brudd med
tidligere forskning og teori. Oppgaven har imidlertid vist at fiskekrokkartellet hadde en svak
organisatorisk struktur. Dette kan være en indikasjon på noe som er typisk for ulovlige
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karteller, men her er det behov for mer forskning. En svak organisatorisk struktur kan også ha
bidradd til å gjøre det vanskeligere å avdekke ulovlige karteller.
Videre kan Mustads intensjoner for fiskekrokkartellet knyttes tett opp mot Fears teori
om at en bedrift ser på kartellet som et ledd i en større salgsstrategi, et nivå på veien mot
fremtidig konkurranse. Mustad lyktes med å beholde, og til tider øke, prisforskjellen mellom
seg selv og de engelske produsentene. Dette hjalp Mustad i arbeidet med å vinne
markedsandeler fra de engelske produsentene.
*
Vi så i innledningen av denne oppgaven at C. Mustad beskrev det amerikanske markedet
hvor det ble omsatt store kvantum med kroker målt mot det franske markedet. Det er mulig å
hevde at veksten på det amerikanske og canadiske fiskekrokmarkedet påvirket Mustads
stilling globalt som produsent av fiskekrok. Denne oppgaven har vist at Mustad opplevde en
vekst i USA og Canada i perioden og vi så i oppgavens innledning at C. Mustad i 1921
beskrev Mustads fiskekrokproduksjon som den største i verden. Slik sett er det mulig å
konkludere med at Mustads vekst i USA og Canada bidro til å gjøre den norske bedriften til
verdens største produsent av fiskekroker.
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Vedlegg
Vedlegg 1
Personlig kommunikasjon via E-post med Stewart Deyell 27.5.2016 og 30.5.2016. Dyell er
Consulting Anlyst hos Statistics of Canada. Hans e-postadresse er: stewart.deyell@canada.ca
Deyell informerte om at tabellen nedenfor er satt sammen av informasjon hentet fra flere
ulike departementer. Perioden 1903-1916 er tallene hentet fra årlige rapporter fra Report of
the Department of Trade and Commerce og for perioden 1917-1921 er tallene hentet fra
årlige Trade of Canada reports som ble skrevet av the Department of Trade and Commerce
og the Dominion Bureau of Statistics.
Imports into Canada
Year

Fish hooks for deep sea or

Trawls, trawling spoons,

lake fishing, not smaller in

fly hooks, sinkers, swivels,

size than No. 2’0, not

and sportsman’s fishing

including hooks commonly

bait, and fish hooks (value

used for sportsman’s

$)

purposes (value $)
1903

25,045

46,973

1904

19,839

60,410

1905

18,818

58,537

1906

17,282

49,518

1907

19,015

27,267

1908

21,776

42,646

1909

26,839

40,176

1910

20,310

45,708

1911

19,176

52,904

1912

23,330

42,704

1913

24,942

57,727

1914

British Empire: 20,407
Foreign countries: 7,386

British Empire: 32,679
Foreign countries: 24,009

1915

British Empire: 16, 623
Foreign countries: 5,366

British Empire: 24,758
Foreign countries: 22,141

1916

British Empire: 19,747
Foreign countries: 14,843

British Empire: 20,157
Foreign countries: 19,910
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1917

United Kingdom: 25,938

United Kingdom: 21,971

Newfoundland: 44

Norway: 178

Norway: 10,827

United States: 21,597
Total: 43,746

United States: 3,017
Total: 39,826
1918

1919

1920

United Kingdom: 25,592

United Kingdom: 20,182

Newfoundland: 195

Japan: 8

Norway: 16,566

Norway: 583

United States: 3,262
Total: 45,615

Spain: 164
United States: 28,737
Total: 49,674

United Kingdom: 41,756

United Kingdom: 46,565

Newfoundland: 25

Norway: 43

Norway: 18,954

Spain: 62

United States: 7,122
Total: 67,857

United States: 48,157
Total: 94,827

No data found

United kingdom: 77,005
Japan: 2
Norway: 1336
United States: 55,177
Total: 133,520

1921

No data found

United Kingdom: 37,676
Norway: 34
Spain: 159
United States: 46,266
Total: 84,135
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