Historia
Från plåtburkar till avancerad teknik
Grundades 1907
Hans Christian Axel Melbye (1879-1972) startade sin karriär som oberoende handlare med att
sälja plåtburkar i Christiania, under vilket namn Oslo var känt på den tiden. Plåtburkar var de
mest moderna och färgglada förpackningarna av sin tid - och hans verksamhet utvecklades väl.
Elektroniska produkter från 1913
När H. C. Axel Melbye besökte en av sina kunder blev han erbjuden att ta över en agentur som
kunden inte var intresserad av. Agenturen innefattade materiel för kraftstationer och isolerande
material. Detta var i elektricitetens barndom som Melbye, något mot sin vilja, tog över agenturen. Han visste själv inte mycket om elektricitet – hans kärlek var hans plåtburkar.
Snabb tillväxt
Snart blev det uppenbart att H. C. Axel Melbyes företag var gåsen som lade guldägg. Han var snart tvungen att anställa personal för att ta hand om en ständigt växande omsättning. Med tiden gick även hans son, Arvid
Rögler (1909 – 2002), in i företaget. Han var ansvarig för, byggde upp och gjorde riktade insatser
mot energimarknaden.
Aktiebolag
Arvid R. Melbye blev en partner 1940, ensam ägare 1957 och formade företaget till ett aktiebolag
1960. Hans Christian Aksel Melbye, hans sonson, gick in i företaget 1964.
Förvärv och expansion
Företaget expanderade kraftigt och var mycket lönsamt. År 1972 byggdes en särskild produktionsanläggning på Björkelangen. Norgear och Nordiska Redskap AB förvärvades. Under 1977
flyttade bolaget in i egna lokaler på Haavard Martinsens vei i Oslo. Samtidigt såldes Norgear.
Listad, inte listad
Bolaget noterades på Oslobörsen 1985. För att stärka positionen inom området materiel för
elektriska installationer och elektroniska komponenter, köpte Melbye upp Klöckner Moeller och
Hefro Elektronikk. Verksamheten i Sverige var inte tillräckligt lönsam och såldes 1987.
1988 bestämde sig familjen Melbye för att köpa tillbaka företaget och avregistrera det från
börsen. Under de följande åren, följdes en strategi av konsolidering. Först av allt såldes elektronikverksamheten av och senare ville den tyske huvudleverantören, Moeller, ta över verksamheten av Klöckner Moeller Norsk. År 1990 samlades hela företaget i nya lokaler i Skedsmo.
Nya tider, nya vägar
Under hösten 2000 fokuserade företaget på kärnverksamheten, som är att vara
ett renodlat trading företag. En begränsad, säljstödjande produktionsverksamhet
och service anslöt sig till resten av bolaget i Skedsmo. Sedan såldes produktionsanläggningen Björkelangen.
Nya produktområden söktes för att stärka greppet om energisektorn. Den starkt
växande utvecklingen av kommunicerande infrastruktur med optisk fiber för
bredband var ett område som intresserade Melbye Energis befintliga kunder.
Sammanslagningen med det svenska företaget QA Produkter ledde till upprättandet av Melbye Skandinavia år 2001, med dotterbolag i Norge och Sverige.
QA Produkter hade en fast fot i den svenska marknaden för fiberoptiska bredbandslösningar.
Under 2003 och 2004 förstärks den skandinaviska investeringen inom telekomsektorn genom inrättandet av
Melbye Skandinavia Danmark och förvärvet av PHI Fiberoptik under 2007.
2011 investerar Melbye i kompositmastproducent i Canada. Under 2013 måste
Melbye avveckla verksamheten i Danmark. Företaget vinner sitt första stora
kontrakt på kompositmaster och blir 50% ägare av verksamheten i Canada.
2014 köper Melbye Raycore - Sverige/Taiwan och 2015 Viking Elektro-group.

