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Rekordår for 
Try-konsernet 
61 millioner kroner i resultat 
før skatt. Side 28-29

Møt dollarmilliardæren 
Vitalij Orlov (51). Side 8-9

’’At Rune Bjerke ikke lenger 
leder en bank, men en teknologi-
bedrift, er overraskende

’’Akkurat det IS er på jakt etter

Eva Grinde, Endelig mandag. Side 21
Jobb & ledelse

Trosset krisen 
– doblet resultatet
Omsatte for 2,9 mrd.: Oljekrisen stoppet 
ikke Tess-gründer Erik Jølberg (74). Norges 
største slangeselger hadde rekordomsetning 
og doblet resultatet i 2016. Side 6-7

Donald Trumps innreiseforbud fra syv muslimske land kan 
gi ny næring til radikale islamistiske grupperinger, frykter 
Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit. Side 14-15
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mange andre kundegrupper 
under oppgangstiden, mens virk-
somheter som sliter mest er sel-
skapet som var hundre prosent 

I øverste etasje i hovedkvarte-
ret til Tess i Lier kommune 
jobber Christoffer Soot med 
en slange som skal til Statoils 
anlegg på Mongstad. Ved 
hans sider sitter Kowalski 

Leszek med hjelmen og jobber.
– Jeg sveiser noen slanger, 

sier Leszek med et smil.

«Et rekordår»
De to er blant konsernets 900 
ansatte som har sluppet  «olje-
skrekken». Mot alle odds har sel-
skapet, som er en stor leverandør 
til olje- og gassindustrien, unngått 
både nedbemanning og krisere-
sultater. Ledelsen mener det skyl-
des at de har forutsett nedturen og 
trimmet organisasjonen mot nye 
utfordringer.

Tess-eier og gründer, konsern-
sjef Erik Jølberg, er meget fornøyd 
med året som var.

– Det var et rekordår. Omset-
ningen nådde all-time high og 
økte med 5,8 prosent fra 2015 til 
2872 millioner kroner. Foreløpige 
tall viser at resultatet før skatt ble 
nesten doblet og ble 115 millioner 
mot 59 millioner kroner i 2015, 
opplyser Jølberg som leder Norges 
største slangeleverandør til indus-
trien.

Ekstra-leveranser
Han peker på at det er flere forhold 
som er årsaken til fjorårets vekst.

– Vi fikk opprettholdt en stor 
leveranse til Statoil som også ga 
oss ekstra ordre samt pakkeløs-
ninger til de nye oljefeltene i 
Nordsjøen. Salget til Statoil økte i 
fjor med til sammen 20 prosent, 
sier Jølberg og viser til et langt og 
godt samarbeid med Statoil.

Gründeren legger til at satsin-
gen på å komme inn på nye områ-
der innfridde i fjor.

– Vi økte blant annet leveran-
sene til oppdrettsnæringen. Siden 
2014 er den mer enn doblet og 
nådde en omsetning til havbruks-
næringen i fjor på 68 millioner 
kroner. 

Jølberg opplyser at selskapet 
har utviklet et nytt slangeprodukt 
til oppdrettsnæringen.

– Vi har funnet opp en antista-
tisk fôrslange. Den gir mer effekt 
enn ordinære slangeprodukter, 
sier Jølberg.

Tess har unngått nedbeman-

INDUSTRI
Øyvind Finstad
Lier

Norges største slangeaktør trosser oljekrisen. 
Tess økte omsetningen og doblet resultatet i 
2016. Gründer Erik Jølberg (74) takker nye kun-
der og Statoil for storkontrakt.

I år vil sveiserne Christoffer Soot 
(til venstre) og Kowalski Leszek 
få flere kolleger i Tess-konsernet. 
Ledelsen planlegger å øke 
bemanningen. Alle foto: Mikaela 
Berg

Storleverandør trosser oljekrisen

Jølberg har en souvenir fra USA 
fra 1970-tallet som er plas sert i 
slangekonsernets møterom.

Tess-gründer Erik Jølberg (74) bruker en ny variant av debit og kredit; 
dobling og kutt. Innenfor havbruk har selskapet doblet omsetningen 
på få år.

I samarbeid med FMC utviklet Tess hydrauliske løsninger som fikk 
betegnelsen «navlestrengene». Løsningen ble installert på havets 
bunn i olje- og gassfeltet Pazflor utenfor Angola i Vest-Afrika. 

ningen som petroleumsnæringen 
har vært utsatt for de siste årene 
grunnet stort oljeprisfall.

50.000 jobber tapt
I 2013 var det 232.000 personer 
sysselsatt som var knyttet til den 
norske petroleumsnæringen. 

Ifølge Statisk Sentralbyrås rap-
port «Ringvirkninger av petrole-
umsnæringen i norsk økonomi» 
viser nye beregninger at antall sys-
selsatte knyttet til næringen ble 
redusert til 183.800 i 2016. Det er 
en nedgang på 48.400 sysselsatte.

Fagdirektør Knut Sunde i Norsk 
Industri opplyser at flere oljeleve-
randørselskaper har lykkes med å 
omstille seg.

– Det er kjempemorsomt at Tess 
har greid det. Det er mange selska-
per som har gjort det samme som 
Tess, men som i varierende grad 
har kommet i mål. De som har lyk-
kes er selskaper som har hatt 

innen olje og gass. Det er ingen tvil 
om at vekstmotoren har vært opp-
drettsnæringen for de selskapene 
som har omstilt seg, sier Sunde.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen 
i Sparebank 1 SR-Bank, understre-
ker at oljeaktiviteten i norsk sok-
kel vil forsette å falle i 2017.

– Er en bedrift kun i oljeservice i 
Norge, vil nok selskapets omset-
ning falle med ti prosent i år. Der-
som bedriften satser internasjonalt 
kan den få en oppgang. Internasjo-
nalt ser det imidlertid ut til at inves-
teringsbunnen nå er i ferd med nås, 
sier Knudsen som tror at det snur i 
2018 for den norske oljenæringen.

Tess er også en stor leverandør 
av slanger til bygg- og anleggsin-
dustrien.

Mindre oljeavhengig
– Vi leverer blant annet mye slan-
ger til Follobanens hovedentre-
prenører og har stor glede av den 
store aktiviteten i bygg- og 
anleggsindustrien. Samtidig 
utgjør drift- og vedlikeholdspro-
dukter mye i tillegg til våre instal-
lerte slanger.

Jølberg opplyser at for kun 
noen få år siden sto olje- og gass-
industrien for mellom 50 og 55 
prosent av konsernets omsetning.
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Tess

zzEtablert: 1968 av Erik 
Jølberg og Olav Nygaard
zzVirksomhet: Spesialist på 

slanger for alle formål med 
tilhørende service og tjenester. 
Stor leverandør til olje- og 
gassindustrien. Selger også 
vedlikeholdsprodukter som 
verktøy, verneprodukter og 
arbeidsklær.
zzAntall ansatte: 900 hvorav 

over 800 i Norge
zzHovedkontor: Lier i 

Buskerud
zzStyreleder: Ansgar Karlsen 

(53)
zzKonsernsjef: Erik Jølberg 

(74)
zzEiere: Erik Jølberg 90,03 

prosent, ansatte med 9,97 
prosent

Storleverandør trosser oljekrisen

Tørker opp

2016201520142013

� Nesten 50.000 oljejobber 
er forsvunnet i løpet av tre år.
Antall ansatte i petroleums-
næringen siden 2013.

183.600
207.000

229.000232.000

2017          gra�kk/Kilder: SSB, DN

Tess as
Årsresultat
Millioner kroner 2016 2015 Endring
Driftsinntekter 2872 2714 5,8%
Driftsresultat 127 89 42,7%
Resultat før skatt 115 59 94,9%

– Nå er andelen redusert til 
mellom 30 og 35 prosent.

– Så dere er mindre sårbare?
– Ja.
Førstelektor Ragnvald Sannes 

ved Institutt for strategi på BI, 
mener Tess har gjort riktige valg.

«Veldig risikofylt»
– Det å flytte kunnskapen som sel-
skapet har med slangevirksomhet 
innenfor oljesektoren og anvende 
den til andre næringer er et smart 
grep, sier Sannes.

Han legger til at de mange som 
hare mistet jobber i oljesektoren 
jobber ikke rene oljeselskaper, 

men i leverandørindustrien.
– Det er veldig risikofylt å våre 

avhengig av en sektor som olje i 
Norge. Når den vokser til himme-
len går det greit. For å overleve må 
selskapene være mindre avhengig 
av en næring, sier Sannes.

For ett år siden ble en eierstrid 
i Tess avklart. Jølberg kjøpte ut 
sin partners familie etter 46 års 
deleierskap. Sammen delte de 
verdier for rundt en milliard kro-
ner.

Olav Nygaard etablerte Tess 
sammen med Jølberg. Nygaard 
døde i 2014. I 2015 gikk Jølberg til 
søksmål for å utøve en forkjøps-

rett han mente ble avtalt for nes-
ten 50 år siden.

– Søksmålet var å få fortgang 
for å få en avklaring. Nygaard og 
jeg hadde avtalt oss imellom hva 
som skulle skje med selskapet når 
den ene døde, sier Jølberg.

«Et spesielt år»
I fjor høst fikk de ansatte anled-
ning til å kjøpe aksjer i Tess.

– Ordningen ble veldig godt 
mottatt. Meningen er at ansatte 
får anledning til aksjekjøp hvert 
år, sier Jølberg.

De ansatte eier til sammen 9,97 
prosent av Tess. De resterende 

aksjene eier Jølberg. 
– 2016 har vært et spesielt år. 

Avtalen med Nygaard-familien 
gjorde at vi kan drive videre. Sam-
tidig har vi omorganisert konser-
net fra 11 til fire driftsområder. Det 
har gitt oss en enorm styrke og 
færre mellomledere. Før måtte jeg 
diskutere med alle 11 sjefene i 
driftsområdene. Nå er antallet 
mer enn halvert.

– Har du gjort dette for at du let-
tere skal få gjennomslag med dine 
forslag?

– Nei, du kan snu på det og si at 
det er lettere at fire overtaler meg 
enn omvendt.

Selv har han stor tro på 2017.
– Det blir et bra år. Vi vil vokse 

og øke bemanningen der vi får 
behov for det. Omsetningen vil gå 
ned, som følge av at vi omorgani-
serer selskapet og innfører kon-
sernregnskap hvor internomset-
ningen faller bort. Men resultat-
marginen vil øke.

74-åringen har ikke tenkt å 
pensjonere seg med det første.

– Jeg har sagt at jeg skal jobbe 
til jeg er 104. Da skal jeg ta et hvi-
leår for å finne ut hva jeg skal gjøre 
etterpå, sier Jølberg og ler. 

oyvind.finstad@dn.no
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