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Vårt æresmedlem, Fredrik Seeberg, har fylt 90 år og ble hedret på medlemsmøtet i september.
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Formannens hjørne
Over til lykketallet
tretten
Ja nå lakker det og lir mot Jul og nytt årsskifte. Om tretten er et lykketall
gjenstår å se. I skrivende stund ser det ut som om det skal bli verre før det
snur. PMI-indeksen har ligget under 50 nå i lengre tid og det er produksjonsdelen av denne som trekker det hele ned. Med sterk norsk valuta er det ikke
helt enkelt å konkurrere med den verden rundt oss. Dette kombinert med et
akselererende norsk kostnadsnivå blir som å tenne opp grillen med 98 oktan.
Vi har i den senere tiden sett at flere bedrifter med relativ høy grad av
arbeidsintensiv produksjon outsources. Andre bruker vikarer og kontraktører
for å ta toppene. Det blir spennende å se hva som skjer i lys av implementeringen av EUs vikardirektiv fra januar 2013. Da ryker den siste rest
av fleksibilitet og resultatet vil kunne ende opp med at hele produksjonen tar
turen ut av landet.
Norge har i prinsippet ingen arbeidsledighet. Jeg tror vi har verdensrekord,
og det skal vi selvsagt være både glade og takknemlig for. Det selges LVvesker som aldri før og de fleste innen handelsnæringen kan smile hele veien
til banken. Julehandelen vil sikkert sette nye rekorder. Har vi penger, så skal de
vel brukes? Så kjære finske kolleger som er i B2C segmentet, kast dere på
bølgen. Alle vet nå at Julenissen er fra Finland! Det i seg selv burde gi god
«spin off».
Nå er ikke bare konsument businessen som bør være interessant for oss som
representerer finske bedrifter. Norge er et rikt land og det skal investeres mye
neste år. Det skal bygges både i privat og offentlig regi. Nye veier (som er helt
nødvendig), skoler og ikke minst boliger står på listen. Et og annet kjøpesenter vil det også bli. Litt avhengig av hvor i kjeden man har sitt engasjement så
vil vi ha et godt forretningsklima.
I høst var det også finsk presidentbesøk i landet. President Sauli Niinistö var
både i Oslo og Tromsø og understreket at våre bånd ikke bare knyttet seg til
en 700 km felles grense. Han hadde med seg en delegasjon fra finsk næringsliv. Presidenten selv fremsto som en solid forretningsmann, så her er det bare
å følge på. Dette kan vi også si om vår ambassadør, Maimo Henriksson, men
om henne kan det også sies mangt om multitasking. Hun har et godt overblikk, også når det gjelder kultursiden. En stor takk for den backing som gis
fra ambassaden.
Da gjenstår et ønske om en god jul og godt nyttår med lykketallet 13.
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Fredrik Seeberg 90 år:

Deltager i tre kriger og
agentopplæring
Et av foreningens æresmedlemmer, Fredrik Seeberg, har fylt 90 år i løpet av høsten. Dette ble markert med en
gave fra foreningen og hederlig omtale ved formannen på medlemsmøtet i september. Seeberg er nordmann med
sterkt forhold til Finland, og har vært med på mer enn de fleste, med blant annet deltagelse i tre kriger og etterretningsvirksomhet.
Av Karl J. Gurandsrud

Utdannelsessystemet i Finland er rangert
som det beste i verden ifølge en oversikt
publisert av utdannelsesfirmaet Pearsson.
Studien er utført av the Economist Intelligence Unit, og kombinerer internasjonale
testresultater og data, slik som
leseferdighet og andel av studenter som
fullfører på normert tid mellom 2006 og
2010. Det er også tatt hensyn til faktorer
som hvor mye penger som brukes på elever
og klassestørrelse, så vel som hvilket
skolenivå som er valgt.
Ser man på utdannelsessystem som
lykkes, konkluderer studien med at hvor
mye penger som brukes er viktig, men ikke
så viktig som å fremme en kultur som
fremmer læring. Rapporten vektlegger også
betydningen av høykvalifiserte lærere, og
fremholder at dette kan dreie seg like mye
om status og profesjonell respekt som
lønnsnivå.
Studien hevder videre at det er direkte
økonomiske følger av et lavt eller høyt
ytende utdanningssystem, særlig i en
global, kompetansebasert økonomi.
Finsk oppfinnelse reduserer
utslipp fra plastemballasje
VTT, Finlands tekniske forskningssenter, har
utviklet en metode der olje som brukes til å
produsere plastemballasje kan erstattes
med fornybare råstoffer. En reduksjon på
opptil 70 prosent kan oppnås i nivået for
karbonutslipp for biobasert plast, sammenlignet med oljebasert plast.
Det biobaserte plastemballasjematerialet
produseres ved å bruke en ny metode, som
også gir et mer holdbart produkt enn tradisjonell plastemballasje. Den biobaserte
PGA-polymeren er likevel raskere biologisk
nedbrytbar en den mest vanlige bioplasten,
PLA.
Plast står for rundt fem prosent av verdens oljeforbruk. Rundt 40 prosent av all
plast brukes til emballasje, noe som betyr
at emballasjeindustrien er under særlig
tungt press for å redusere sin oljeavhengighet. Foreløpig er bare en prosent av plasten som produseres, biobasert.
Bioplast representerer et konkret skritt i
retning av en bioøkonomi, fremholder professor Ali Harlin ved VTT. Bioplast åpner
dessuten for nye muligheter for finsk skogindustri. Det totale verdien for den globale
emballasjeindustrien er anslått til rundt
EUR 500 milliarder. For tiden vokser
markedene raskest i China og India.

Fredrik Seeberg ble alvorlig såret som
gardist da Tyskland okkuperte Norge.
10 år gammel strakte han frem hånden
og hilste på Kong Haakon. Lite viste
den lille gutten at han syv år senere
skulle bli hardt såret i kamper som oppstod da han og de andre i Hans Majestets Kongens Garde bremset tyske
soldater i jakten på kongefamilien og
regjeringen.
Sommerene på Konnerud
Det var i mellomkrigstiden i Helsingfors, der Fredrik Seeberg bodde
sammen med sine foreldre, at den
norske kolonien ble samlet for å ta imot
den norske kongen. Foreldrene var fra
Drammen, men faren hadde fått jobb
innenfor trelastindustrien, og dermed
ble det til at Seeberg både ble født og
vokste opp i Finland, selv om han hele
livet kun har hatt norsk statsborgerskap.
– Vi var stadig i Drammen. Siden 1935
dro vi hver eneste sommer til bestefars
feriehus på Konnerud. Det er rart å se
Konnerud nå og tenke på hvordan det
så ut på 30-tallet, smiler Seeberg.
Frivilling i Vinterkrigen
I slutten av november 1939 skjedde det
mange finner hadde fryktet og ventet
på. Sovjetunionen gikk til angrep, og
Vinterkrigen brøt ut. Seeberg var
direkte involvert i krigen som frivillig
soldat, men etter hvert ble det vanskeligere for ham å være i Finland.
Samtidig visste han at han måtte avtjene
verneplikten i Norge en eller annen
gang før han fylte 21 år.
17 år og norsk soldat
Seeberg søkte seg til Garden. Han var
egentlig for ung, men fikk dispensasjon
og startet tjenesten 1. mars 1940. Etter
en måned på rekruttskole ved
Lillehammer, ble han plassert på Terningmoen på Elverum. En morgen,
etter en knapp uke i leiren, satt han som
vanlig og spiste frokost med de andre
gardistene, og trodde han skulle ha
skytetrening samme dag.

Fredrik Seeberg flankert av to øvrige æresmedlemmer i Norsk-Finsk Handelsforening, Rolf A.
Hauge (t. v.) og Herman Skougaard.
En offiser kom i stedet og fortalte at
Oslo var invadert av tyskerne samme
morgen.
– Vi ble mobilisert, fikk kampuniformer, og ble sendt ut for å hogge ned
trær for å stenge et par broer. Gardekompaniet jeg tilhørte dro fra Terningmoen til Midtskogen, der vi fikk
beskjed om at kongefamilien og regjeringen skulle passere. I ett-tiden på
natten begynte kampene. Selv ble jeg
truffet av en rikosjett fra en granat,
forteller Seeberg til Hamar Arbeiderblad.
Norsk og finsk heder
Skaden han fikk, var alvorlig. Han ble
straks tatt hånd om av sine medsoldater
og transportert til Elverum sykehus.
Hadde han ikke straks fått behandling
der, hadde han sannsynligvis mistet
livet. Sykehusoppholdet varte i en og en
halv måned.
Etter sykehusoppholdet dro Seeberg
tilbake til Finland, der han gikk på
Svenska Handelsinstitutet i Helsingfors.
På nytt meldte han seg til krigstjeneste, i
den finske Fortsettelseskrigen mot
Sovjetunionen.
For innsatsen under 2. verdenskrig er
Seeberg tildelt Deltagermedaljen, noe
han også fikk av finske myndigheter for
sin innsats med to måneder i Vinterkrigen og halvannet år i Fortsettelseskrigen fra 1941–1942. I 2006 ble han

dessuten tildelt Finlands Hvite Roses
ridderskaps medalje av 1. klasse.
Bred karriere som maskinselger
Etter krigen, fra 1944 til 1947 arbeidet
Seeberg ved papirfabrikkene Kymmene
AB, Kuusankoski og Äänekoski, før han
flyttet til Norge og begynte ved Oslo
havnelager.
Fra 1952 var Seeberg igjen tilknyttet
Forsvaret, ved forsvarsstaben etterretningsavdeling. I perioden frem til 1955
arbeidet han både i Norge og i Finland.
– Jeg har vært med på mye farlig og
spennende, sier Seeberg til NOFI-info.
Dette fremkom blant annet i boken
«Verkebyllen» av Odd Isungset og
Morten Jentoft, som ble utgitt i 1995.
Fra 1955 til 1958 var han på hvalfangst i Syd-Georgia. Deretter ble det
noen år i Finland, før han i 196 ble ansatt hos AS G Hartmann i Oslo med
ansvar for salg av produkter fra RaumaRepola og med Odd Rua som sjef. Etter
forskjellige konsulentoppdrag fra 1970
var han i perioden 1982–1990 ansatt
hos Outokumpu Norge AS, med
Herman Skougaard som sjef.
Sammen med Rua og Skougaard var
han med på å stifte Norsk-Finsk
Handelsforening, der han nå er æresmedlem, i likhet med Skougaard. Odd
Rua var også æresmedlem i foreningen.
(Kilder: Fredrik Seeberg samt diverse
avisutklipp)

4

NOFI-INFO

NOFI-INFO

5

Kongelig residens
Schloss Bellevue, som nå er den tyske
forbundspresidentens offisielle residens,
er en vakker bygning fra 1786 i nyklassistisk stil. Den ble bygget for den
prøyssiske prinsen August Ferdinand,
og var kongelig residens frem til 1861.
Siegessäule (triumfsøylen) er en
ruvende statue i Tiergarten, reist til
minne om seieren i krigen mellom
Preussen og Danmark i 1864.
Rotes Rathaus er Berlins rådhus, stod
ferdig i 1869, og er et imponerende
bygg av rød murstein. Bygningen har en
frise som kalles «Steinkrøniken». Den
viser scener fra byens historie og utviklingen innen økonomi og vitenskap.
Her har byens populære borgermester
Klaus Wowereit fra SPD regjert siden
2001.

Og så gikk turen til BERLIN
Vi ankom Berlin og ble innlosjert
på Motell One Tiergarten, enkelt
hotell med deilige senger, god frokost
og bra beliggenhet. Fredag startet
med «sightseeing by bus», og det er
mye å se i Berlin.
Tekst: Marit Halvorsen
Foto: Ingjerd Hilsen og
Jan Andreassen

Brandenburger Tor er selve symbolet på Berlin.
Unter den Linden var den gamle paradegaten i Øst-Tyskland.

Berlin har en svart oppreist bjørn som
byvåpen, og fargene i byflagget er
rødt/hvitt/rødt.
Det kan være kronglete og orientere seg
i byen, for den består av en rekke
«landsbyer», som opp gjennom historien
har latt seg innlemme mer eller mindre
frivillig i det som er blitt hovedstaden i
Tyskland. Det er ikke noe direkte
sentrum, derfor var det deilig å bli kjørt
rundt. Her er noe av det vi så:
Fernsehturm er et kjent landemerke
rett ved Alexanderplatz, og ble bygget
mellom 1965 og 1969 i det daværende
Øst-Berlin som et prestisjeprosjekt for
kommunistregimet. Tårnet ble brukt
som et symbol av regimet i DDR.
Tårnet er 364 meter høyt og det
finnes både en utsiktsplattform og en
roterende restaurant. Plattformen ligger
204 meter over bakken, mens restauranten, som roterer helt rundt i
løpet av tyve minutter, ligger noen
meter høyere.
Når solen skinner på kuppelen i rustfritt stål, gir det en refleks i form av et
kors. Dette var ikke kommunistene
glade for, og på folkemunne har dette

blitt kalt «pavens hevn» mot ateistene.
Park med jaktmuligheter
Tiergarten er Berlins «Central Park»
med stier på kryss og tvers. Parken, som
er tre km lang, ble opprinnelig laget slik
at Berlins overklasse skulle ha et sted å
jakte. En del av parken er zoologisk
hage. Området rundt Tiergarten er
sentrum for Berlins politiske og finansielle virksomhet med regjeringskontorene og Riksdagsbygningen.
Checkpoint Charlie var mellom 1961
og 1990 det eneste stedet der utlendinger kunne bevege seg mellom Øst- og
Vest Berlin. Her finnes et stort museum
som er viet den kalde krigens grense-

konflikter og oppføringen av Berlinmuren, men synlig på gaten er kun en
kontrollpost (vaktbu) med skilt der det
står: «Du forlater nå den amerikanske
sektoren». I nærheten kan man også se
rester av muren.
Berømt paradegate
Unter den Linden er gaten som går fra
Brandenburger Tor og nedover til
Museumsinsel. Her kan du shoppe,
eventuelt bare vandre rolig midt mellom
lindetrærne og spise en is fra en av de
mange kioskene. Rundt juletider er det
visstnok magisk å gå denne gaten hvor
lysene er tent i alle trærne. Lindetrærne

i fire rekker ble plantet i 1820. I denne
gaten ligger både Staatsbilbliothek og
Humboldt Universität.
Brandenburger Tor er selve symbolet
på Berlin, fullført i 1795 etter inspirasjon fra Akropolis i Athen. I 1806 ble
den revet etter ordre fra Napoleon og
fraktet til Paris. Da den ble ført tilbake i
1814, ble den et seiersymbol og gudinnen Quadriga ble utstyrt med en stav

Sagt om Berlin:

Glimt av tysk matkultur.
med den prøyssiske ørn og jernkorset
prydet med en laurbærkrans. Brandenburger Tor har vært vitne til mange av
Berlins viktigste hendelser, og frem til
1989 voktet den over den delte byen.

Den gamle Riksdagsbygningen er satt i stand og utgjør en del av den tyske Riksdagens
tilholdssted.

bakken ligger et senter som forteller om
folkemordet.
Mange tror at monumentet ligger der
hvor Hitlers førerbunker en gang lå. Det
er ikke riktig, men hvis du vil finne ut
hvor Hitler endte sine dager i april
1945, er det satt opp en informasjonstavle ca. 200 meter sørøst for
Holocaust-monumentet.
Gendermenmarkt er en av Berlins
vakreste plasser, anlagt på slutten av
1600-tallet som markedsplass. Rundt
plassen finner vi både Französischer
Dom og Deutscher Dom som er to
vakre kirker.

Viktig minnesmerke
Holocaust Denkmal ble bygget i 2003,
og er et minnesmerke over jødene som
ble drept av nazistene fra 1933–1945.
Minnesmerket dekker 19.000
kvadratmeter. Over bakken sees et
bølgende felt av 2.711 betongblokker
som besøkende kan gå gjennom. Under

«Berlin ist mehr ein Weltteil als
eine Stadt» («Berlin is rather a part
of the world than a city»)
( Jean Paul, writer, 1800)
«Ich hab noch einen Koffer in
Berlin» («I still keep a suitcase in
Berlin») (Marlene Dietrich 1957)
«Ich bin ein Berliner.»(«I am a
citizen of Berlin»)
( John F. Kennedy, President of the
USA, 1963)
«Berlin ist arm, aber sexy.»
(«Berlin is poor, but sexy.»)
(Klaus Wowereit, Borgermester
2004)
«Wir wollen, dass Berlin reicher
wird und sexy bleibt.» («We want
Berlin to become richer and stay
sexy».)
(Klaus Wowereit, Borgermester
2011)
Og om Berlin er sexy kan sikkert
diskuteres, men en interessant by er
den i alle fall…

Siegessäule i Tiergarten er reist til minne
om seieren i krigen mellom Preussen og
Danmark i 1864.
Unikt nordisk samarbeide
Mellom sightseeing og lunsj besøkte vi
de nordiske ambassader, som er et unikt
prosjekt i samarbeide mellom landene
Norge, Finland, Sverige, Danmark og
Island. Fasadene ut mot gaten er
rammet inn av et kobberbånd, som skal
gi de ulike ambassadebygningene en
felles ytre fremtoning. Arkitekturen er
spesiell, og vakte oppsikt da bygningene
ble åpnet. Ambassadene kalles på
folkemunne «das Gürteltier» –
beltedyret. Felleshuset i midten er åpent
for alle, og her presenteres ulike utstillinger og det serveres lunsj. Vi fikk besøke både den norske og den finske
ambassaden (selvfølgelig med sauna-anlegg), og ble gitt et lite innblikk i hvordan de jobber.
Europas største varehus
Etter lunsj og senere ølsmaking, ble det
litt tid for avslapping før vi spiste mid-
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Finner bak norske mynter
På medlemsmøtet i september fortsatte Norsk-Finsk handelsforening med presentasjon av medlemmer og etableringer i Finland. Denne gang var det Det Norske Myntverket og Reitan-gruppens virksomhet i Finland som
ble presentert. I tillegg fortalte Antti Mäkikyrö om Finpros virksomhet i Norge og formannen presenterte planer
for foreningens virksomhet fremover.
Tekst og foto: Karl J. Gurandsrud
Ambassadør Maimo Henriksson fortalte kort om høstens viktigste hendelser, blant annet statsbesøk ved den
nyvalgte finske Presidenten og besøk fra
broderforeningen i Finland.

Det nordiske ambassadekomplekset er
tegnet av det østerriksk-finske arkitektkontoret til Alfred Berger og Tiina Parkkinen i
Wien, og ble åpnet av de fem nordiske
lands statsoverhoder i 1999. Det er det
første i sitt slag i verden.
dag på Restaurant Gasthaus Mutter
Hoppi i Nikolaiviertel. Der var det god
mat i rustikke omgivelser til levende
musikk.
Lørdag var satt av til egen-aktivitet.
Noen dro på loppemarked, andre på
båttur og museumsbesøk. De fleste fikk
også shoppet litt. Hotellet lå like ved
KaDeWe som er det største varehuset i
Europa. Varehuset ble bygget i 1907 og
hadde som slagord: «Hos oss er kunden
konge og Kongen er kunde».
I 7. etasje. ligger matvareavdelingen, et
gastronomisk paradis med alt man kan
ønske å kjøpe. Her kan man kose seg
med østers og et glass champagne midt
på blanke formiddagen.
På kvelden spiste vi på Restaurant
Maximilian i Friedrichstrasse, og på tidlig formiddag søndag gikk turen tilbake
til Oslo.
Vi fikk et bitte lite inntrykk av hva
Berlin har å tilby. En spennende by full
av arkitektur og historie fra alle tidsepoker med muséer og gallerier,
botanisk hage og flotte parker. Der
finnes også fine restauranter og kafeer
(f.eks Cafe Einstein – byens eldste
wiener-cafe) samt fantastisk shopping!
Veldig hyggelig tur og vi kommer
gjerne tilbake.

Fakta om Berlin
Byens historie går tilbake til 1200-tallet. På 1400-tallet ble den residensby for
kurfyrstene av Brandenburg, i 1701 ble den hovedstad i Kongeriket Preussen,
og med den tyske rikssamlingen i 1871 rikshovedstad i nasjonalstaten Tyskland.
Berlins historie i det 20. århundre var turbulent. Etter en blomstringsperiode
som metropol i den første delen av århundret opplevde byen store ødeleggelser
under andre verdenskrig. Etter å ha vært delt under den kalde krigen, siden
1960-årene av mur og minefelt, ble byen gjenforent og gjort til hovedstad igjen
i 1990.
Berlin har en befolkning på ca 3,5 millioner. Frem til midten av 1600-tallet
var Berlin sparsomt befolket. Takket være kurfyrst Fredrik Vilhelm av
Brandenburgs immigrasjonspolitikk økte befolkningen fra omkring 6.000 i
1648 til 57.000 i 1709. Ettersom det kom mange hugenotter som slo seg ned i
byen, har mange av innbyggerne i Berlin franske aner. Byen passerte 100.000
innbyggere i 1740 og milliongrensen i 1875.
Ved utvidelsen av bygrensene til Stor-Berlin i 1920 økte befolkningen til
omkring 4 millioner. Under annen verdenskrig falt befolkningen på grunn av
sivile og militære tap samt flukt. Siden har befolkningstallet ligget forholdsvis
konstant på mellom 3,1 og 3,5 millioner.
Berlin har alltid tatt imot immigranter. Etter hugenottene på 1600-tallet
fulgte på 1800-tallet mange østeuropeere. Etter den andre verdenskrigen kom
mange gjestearbeidere fra Sør-Europa, særlig Italia og Tyrkia til Vest-Berlin.
En relativt stor innvandring til Øst-Berlin kom fra Vietnam.
Berlin tiltrekker seg mennesker også fra resten av landet som følge av sin
kulturelle og politiske betydning. Under den kalde krigen var innbyggerne i
Vest-Berlin fritatt for verneplikt, og mange medlemmer av 68-bevegelsen
søkte til byen på grunn av dens liberale samfunnsklima.
Bydelen Kreuzberg fikk etterhvert den største tyrkiske befolkning utenfor
Tyrkia. Kreuzberg er kjent for sitt folkeliv, lave boligpriser og alternative kultur.
Dialekten i Berlin kalles Berlinisch, og byen har en svart oppreist bjørn som
byvåpen (kanskje derfor de fikk et spesielt forhold til isbjørnen Knut som døde
i mars) og fargene i byflagget er rødt/hvitt/rødt.
I dag er Berlin også attraktiv fordi den fortsatt har et relativt lavt prisnivå, og
mange utlendinger investerer i byen. Byen har alltid tiltrukket seg kunstnere og
kulturpersonligheter, og sees fortsatt på som spennende. Alt fra Edvard
Munch til David Bowie har bodd her i perioder. Og Angelina Jolie/Brad Pitt
eier to hjem i Berlin.

Finskeiet myntprodusent
Jan-Eirik Hansen fra Det Norske
Myntverket kunne fortelle at tilknytningen til Finland er enkel; bedriften
kjøpte tidligere metaller fra Finland,
men akkurat nå er det andre land som
leverer. Dessuten eier Mint of Finland
halvparten av aksjene i bedriften.
Det Norske Myntverket ble opprettet
under navnet Den Kongelige Mynt i
1686. Bedriften var en del av Kongsberg
Sølvverk og hadde som formål å lage
mynt av sølvet fra gruvene. Ved overføringen til Norges Bank i 1962, hadde
myntverket i mellomtiden bl.a. vært
sentralstyrt fra
København og underlagt Finansdepartementet, men tilknytningen til
Sølvverket holdt seg helt til dette ble
nedlagt i 1957.
1. januar 2001 ble myntverket skilt ut
som et eget aksjeselskap med Norges
Bank som eneeier. Norges Bank solgte
alle sine aksjer i selskapet 30. juni 2003
til de to selskapene Samlerhuset AS og
Mint of Finland Ltd. som hver nå eier
50%. Bedriften skiftet navn fra Den
Kongelige Mynt til Det Norske Myntverket i 2004. Bedriften har rundt 22
ansatte og omsetter for i overkant av
200 Mkr/år.
Myntverket preger all norsk mynt, og
det tradisjonelle gruvemerket – korslagt
hammer og bergsjern – brukes fremdeles som myntmerke på alle norske
mynter.
Myntverket har lang tradisjon som
medaljeprodusent. Den eldste medaljen
man vet er preget på Kongsberg, ble utgitt for å markere Kong Frederik IVs
besøk ved Sølvverket i 1704.
Det Norske Myntverket leverer i dag
alt fra mer skulpturale medaljer til enkle
merker. Medaljen for lang og tro tjeneste som organisasjonen Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler
arbeidstakere med minst 30 år hos
samme arbeidsgiver, er preget ved Det
Norske Myntverket siden 1888.

De ansvarlige for programmet på foreningens septembermøte var (f. v.) Jan-Eirik Hansen,
Magnar Møkkelgård, Antti Mäkikyrö, Maimo Henriksson og Jon-Børge Halvorsen.
Likeledes har Nobels Fredsprismedalje
blitt produsert her i over 100 år. Bedriften har dessuten rett til å stemple gullog sølvmynter med ekthetsmerke.
Et utvalg av medaljer og mynt produsert ved Myntverket er utstilt i bedriftsmuséet Den Kongelige Mynt, som
er en avdeling av Norsk Bergverksmuseum.
Trøndere i Finland
Magnar Møkkelgård har arbeidet med
kjøp og salg av virksomheter i Reitangruppen i 25 år. Han kom opprinnelig
fra Narvesen. Tidligere i år kjøpte Reitan Convenience finske R-Kioski, og er
dermed inne på kioskmarkedet i både
Norge, Danmark, Sverige, Finland og
Estland og Litauen.
Den opprinnelig trønderske Reitangruppen omfatter dagligvare, kiosk,
logistikk og produksjon. Årlig omsetning ligger på rundt 61 milliarder kroner. Det hele startet med Reitan-butikk
i Trondhjem i 1948. Narvesen ble overtatt i 2001.
En målsetting for selskapet er høy
forretningsmoral og at det skal være
gjeldfritt. – Kunden er vår sjef, sa Møkkelgård. – Dessuten skal vi ha det
morsomt på jobb.

Etter overtagelsen av Narvesen med
7-Eleven og Pressbyrån måtte gruppen
fortsette utenlands for å ekspandere. Rkioski, som er fullstendig dominerende i
Finland, ble overtatt i begynnelsen av
2012. Kjeden er også etablert i Baltikum. Omsetningen er på 370 millioner
Euro. Etter oppkjøpet av R-kioski omfatter Reitan Convenience nærmere 14
milliarder kroner i omsetning, 2.500 utsalgssteder og 18.000 sysselsatte.
To tredjedeler av R-kioski omsetter
produkter som alkohol, tobakksvarer og
spill, i tillegg til vanlige kioskvarer.
Møkkelgård fastslo at det er store forskjeller mellom kioskkjedene i Norge og
Finland, og at det er mye å jobbe med. –
Vi har dessuten lært at finnene er bedre
til å gjennomføre beslutninger enn noen
andre i vår organisasjon, fastslo han.
FinPro i Norge
Antti Mäkikyrö uttalte i sitt innlegg at
han etter fem måneder i Norge var glad
for å være her, og at han ønsker å
arbeide hardt. FinPro utøver en internasjonaliseringsstrategi for finske selskap,
og har kontorer i 50 land. Virksomheten
i Norge er omtalt i et intervju med
Antti Mäkikyrö i forrige utgave av
NOFI Info.

En samarbetspartner att lita på i alla väder
Vet du hur du kan optimera dina maskiner? Det vet vi. Varför inte utnyttja dess fulla
kapacitet tillsammans med oss. Vi kan hjälpa er utveckla allt från det stål ni använder
i era gruvmaskiner till hur de tillverkas. Vår produktportfölj innehåller allt från
högklassigt Raex- och Optimstål till färdiga produkter, bl.a. hytter till era maskiner.
Med vår leveranssäkerhet, erfarenhet och kunskap inom konstruktion kan vi hjälpa
er utveckla era maskiner.
www.ruukki.se/mining

