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Børsene
FALLER
OG FALLER
Nedgangen på de europe-
iske børsene fortsatte i
går, og enkelte observa-
tører og aktører sier at
tegnene i markedet be-
gynner å ligne på hva
man så under finanskri-
sen i 2008. Usikkerheten
i markedene er stor.

Side 6

Eurokrisen
PROTESTER
I GATENE
Fagorganiserte i Italia og
Spania mener de betaler
prisen for eurokrisen. I
går gjennomførte nye
protestdemonstrasjoner
mot nye nedskjæringer,
skatteøkninger og end-
ringer i arbeidslovgivnin-
gen. Samtidig arbeider
EU på flere fronter for å
hindre at Italia og Spania
havner i samme gjelds-
krise som Hellas.

Side 6

Oppvask
TABLETTER
I RETTEN
Maskinoppvaskmidlene
Sun og Finish har krang-
let så såpeskummet
sprutet i sommer. Nå
har Finish i et rettsforlik
forpliktet seg til å slutte
å bruke «best i test –
bedre enn Sun» i sine
annonser og TV-rekla-
mer.

Siste side

Reise
Rett ved BMWs fabrikk-
anlegg i München ligger
byens best besøkte
attraksjon. Side 8 og 9

HELP Forsikring er et norsk forsikringsselskap med
rettshjelp som spesialområde. Vi gir advokathjelp til
forbrukere i form av forsikring innen de fleste privatrett-
slige områder. Største forsikringsprodukter er advokat-
forsikring og boligkjøperforsikring. HELP Forsikring har
63 ansatte, hvorav 45 advokater, og holder til i moderne
lokaler i Oslo sentrum. Vi er et solid selskap i sterk vekst.
Største eiere er FERD, Storebrand Livsforsikring og det
tyske rettshjelpforsikringsselskapet ARAG.

Mer informasjon på help.no

VI GJØR ADVOKATTJENESTER TILGJENGELIG FOR FOLK FLEST OG TRENGER:

in association with

Søknad og CV sendes snarest mulig og senest 29. september til jobb@help.no eller HELP Forsikring, pb. 1870 Vika, 0124 Oslo.

6 ADVOKATER / ADVOKATFULLMEKTIGER
Vi søker 6 advokater / advokatfullmektiger til å
håndtere forventet vekst. Stillingene innebærer:

• Gode muligheter for spesialisering
• Jevn tilgang til prosesser
• Personlig utvikling i et sterkt faglig miljø

For mer informasjon,
kontakt Tore Strandbakken tlf 450 27 058
eller Pål Sverre Hernæs tlf 992 86 415.

Elite-
skolens
nettverk
Dominerer. Tidligere studenter fra Norges Handelshøyskole i
Bergen dominerer fullstendig i toppen av norsk næringsliv.

Avgjørende. – Nettverksbygging er alfa og omega for å nå
toppen, sier ekspert på karrièreutvikling og nettverk,
professor Johan Olaisen. Side 2 og 3
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Olav Fjell
Tidligere konsernsjef

i Statoil, nå Hurtigruten

Startet i 1972

Terje Vareberg
Konsernsjef
i Sparebank1 SR-bank
Startet i 1971

Trine EilertsenRedaktør Bergens TidendeStartet i 1990

Sven Arild AndersenTidligere BørsdirektørStartet i 1966

Knut Vollebæk

Tidligere utenriksminister,

ambassadør

Startet i 1968

Inge K. HansenTidligere konsernsjefi Aker Kværner, og StatoilStartet i 1967

Arve Joh
nsen

Første toppsjef i Statoil

Startet i 1954

Sondre Kåfjord
Tidligere president
i Norges Forballforbund
Startet i 1969

Kristin Krohn DevoldTidligere statsrådStartet i 1981

Arne Skauge

Tidligere finansminister

og sjef for FNH

Startet i 1967

Paul-Christian Ri
eber

Tidligere NHO-president

Startet i 1977

Kristin Clem
et

Tidligere statsråd

Startet i 1976

Leif Arne La
ngøy

Tidligere Aker-sjef

Startet i 1977
Gunvor UlsteinKonsernsjef i UlsteingruppenStartet i 1989

Helge Leiro Baa
stad,

konsernsjef i Gjensidige.

Startet i 1980.

C Norsk handel med Kina økte
i første halvår 2011. Ser man
bort fra fisk, er det få nors-
ke eksportvarer som til
nå har vist en klar
nedgang etter at dis-
sidenten Liu Xiaobo
fikk Nobels fredspris i
fjor. Det er konklusjo-
nen i en analyse Statis-
tisk sentralbyrå (SSB) har gjort.

Halvårstallene for 2011 viser
at importen fra Kina økte med
rundt 16 prosent sammenlig-
net med første halvår 2010, til

totalt 19,8 milliarder kroner.
Samtidig gikk eksporten opp
med over 43 prosent, til 8,5

milliarder kroner.
Eksporten av fersk laks

har falt. Men tidlig i år ble
trolig mye av Kina-eks-
porten dirigert via Hong-
kong, skriver SSB. Senere

har norskeide oppdretts-
anlegg i andre land overtatt
eksporten. Tapet for norske
oppdrettsselskaper er derfor
ikke så stort som fallet i lakse-
eksporten fra Norge tyder på.
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Følg økonominyhetene på
ap.no/okonomi

Flest nye jobber i privat sektor
C Det var 78 500 ledige stillinger i annet kvartal 2011. Det er en
økning på 10 500 fra samme kvartal i fjor, og det meste av veksten
kom i privat sektor, viser nye SSB-tall.

Økningen i antall ledige stillinger var størst i forretningsmessig
tjenesteyting (3200 flere stillinger). Det omfatter blant annet vi-
karbyråer, reisebyråer, private vakttjenester og utleievirksomhet.

Bransjene overnatting og serveringsvirksomhet, og varehandel,
økte begge med 1600 stillinger.

I offentlig administrasjon og i undervisning var det en nedgang
i antall ledige stillinger på henholdsvis 800 og 900, mens det i hel-
se- og sosialtjenester var en økning på 2000.

Sterk vekst i Kina-handel

Rekordstor euromotstand
C Motstanden mot euro vokser i Danmark. I en meningsmåling
utført for avisen Børsen svarer 57 prosent at de ville stemt nei til

euro i en ny folkeavstemning, mens 36 prosent ville
stemme for å erstatte danske kroner med den fel-
leseuropeiske valutaen. Danske kroner er i dag
knyttet til kursutviklingen på euro.

Aldri tidligere har euromotstanden vært så
stor. Euromedlemskap er en ikke-sak i valgkam-

pen før folketingsvalget 15. september. (Reuters)

De kommer
C Skaper viktige nettverk i studietiden

Svært mange av de vik-
tigste og mektigste i
norsk næringsliv har
studert ved Norges
Handelshøyskole i Ber-
gen. Nettverket de fikk
i studietiden er viktig
for å komme opp og
frem.

FRANK LYNUM
ROLAND JØRGENSEN (ill.)

Ingen annen skole i landet har i
nærheten av så mange makt-
topper i samfunnet og konsern-
sjefer i toppen av norsk næ-

ringsliv som det NHH har.
Svært mange av de aller viktigs-
te og mektigste i norsk sam-
funns- og næringsliv har stu-
dert ved Norges Handelshøy-
skole i Bergen. Nettverket de
fikk på NHH er viktig for å kom-
me opp og frem.

Skolen, som feier 75 år i dag,
har pøst ut ledere helt siden
starten i 1936.

Aftenposten har gått gjen-
nom kullistene fra siviløko-
nomstudiet og funnet en rekke
fremtredende og mektige per-
soner fra norsk samfunnsliv,
organisasjonsliv og næringsliv,
og i dagens avis har vi tatt frem
over 40 av de mest kjente.

Alle i Statoil. Konsernsjefe-
ne i Statoil er siviløkonomer fra

NHH
Har utdannet siviløkono-
mer i 75 år.
Årets førstekull er på 470
studenter, kullene har
gradvis blitt større.
Bachelorstudiet (de tre
første årene) er Norges
mest søkte studium.
Opptakskravene har økt
de siste årene, i år måtte
studentene ha 55,2 poeng i
den ordinære kvoten.
Kvinneandelen har de sis-
te årene ligget noe over 40
prosent.

fakta

– Irrelevant argumentasjon fra DnB NOR
C Argumentasjonen DnB NOR
bruker i saken mot småsparer
Ivar Petter Røeggen er irrele-
vant, mener advokat John
Christian Elden.

Elden innledet sin avslut-
ningsprosedyre i går med et
skråblikk på motpartens argu-
mentasjon mot Røeggen. For
det er langt på siden av pro-
blemstillingen å vise til at ut-
fallet av Røeggens investering
ville vært et helt annet hvis
markedet hadde utviklet seg
på en annen måte, slik DnB
NORs prosessfullmektig gjorde

i sin prosedyre dagen før.
– Ingen klager over paraply-

en så lenge det ikke regner. Det
er et godt uttrykk for hva ban-
kens argumentasjon gir uttrykk
for. Slik denne saken har utvik-
let seg for Røeggens del, har
det begynt å fossregne, para-
plyen er kommet opp og den
viser seg å være full av hull, sa
Elden.

Ivar Petter Røeggen tapte
230 000 kroner etter å ha gått
inn i et sammensatt, lånefinan-
siert spareprodukt som DnB
NOR solgte ham i 2000. (NTB)

Våt sommer koster bøndene 500 mill.
C Den våte sommeren kan ha påført landbruket et tap på 500
millioner kroner, ifølge anslag fra Norges Bondelag. Bondelagets
beregninger viser at tapet i kornproduksjonen hittil i sommer kan
utgjøre omkring 500 millioner kroner. Av dette utgjør økte tørke-
kostnader cirka 200 millioner kroner. Kvalitetsforringelse og vo-
lumtap utgjør cirka 300 millioner kroner. – Svært mange bønder
sliter med å få høstet avlingene, sier generalsekretær Per Skorge i
Norges Bondelag. Bondelaget regner med at tapene vil øke raskt
hvis regnværet fortsetter. (NTB)

Kronen er rekordsterk
C Målt mot valutaene i Norges import satt kronen ny rekord i går.
Norges Banks oversikt går tilbake til desember 1981, og aldri har
kronen målt på denne måten vært sterkere enn i går.

– Dette er en følge av tiltakene den sveitsiske sentralbanken sat-
te i verk, sier valutaanalytiker Camilla Wiland i DnB NOR Markets.

Sveits satte i går 1,20 sveitserfranc pr. euro som grense for franc-
ens styrke. Sentralbanken sier den vil selge «ubegrensede meng-
der» franc i markedet (kjøpe andre lands penger) for å holde gren-
sen. Målet er å unngå at sterk franc svekker konkurransekraften til
det sveitsiske næringslivet.

– Sveitsiske franc har tradisjonelt vært en trygg havn i usikre ti-
der. Med de nye tiltakene for å holde kursen nede, er den ikke så
attraktiv lenger. Da overtar norske kroner noe av rollen som trygg
havn, sier Wiland. I går ettermiddag var kronen så sterk at det bare
var nødvendig med 7,52 kroner for å kjøpe 1 euro.



Jan Erik Langan
gen

Tidligere konsernsjef

i Storebrand

Startet i 1970

Helge Lund
Statoil-sjef
Startet i 1983

Yngve SlyngstadSjef for OljefondetStartet i 1983

Jon Fredrik Bak
saas

Toppsjef i Telenor

Startet i 1975

BjørnM.WiggenKonsernsjef i OrklaStartet i 1979
Idar Kr

eutzer

Storebrand-sjef

Startet i 1982
Christian Berg
Hafslund-sjef
Startet i 1990

Dag Jakob Oped
al

Tidligere toppsjef i Orkla

Startet i 1979

Alf Hildrum
Konsernsjef i Tv2Startet i 1968

Knut AntonMork
Sjeføkonom
i Handelsbanken
Startet i 1969

Kari GjestebyRiksmeglerStartet i 1967

Svein Aaser

Tidligere DnB NOR-sjef,

styregrossist

Startet i 1967

Harald NorvikTidligere Statoil-sjef,styregrossist
Startet i 1968

Jens Ulltveit-
Moe

Investor og konsernsjef

Umoe
Startet i 1963

Knut Arild HareideKrF-leder
Startet i 1992

Christine MeyerKonkurransedirektørStartet i 1984

Hans Geelmuyden

PR-mann og gründer

Startet i 1975

Jo Nesbø
Suksess-forfatter
Startet i 1982

Amund Djuve
Sjefredaktør i DN

Startet i 1983

Christian VennerødDine Penger-eier
og kommentator
Startet i 1967

Finn Jebsen
Tidligere konsernsjef
i Orkla

Startet i 1971

Johan Fredri
k Odfjell

Tidligere toppsjef i Vesta,

styregrossist

Startet i 1967

Arnfinn HofstadTidligere Norske Skog-sjefStartet i 1955

Jannik Lindbæk
Tidligere Storebrand-sjefStartet i 1956

Rune Selmar

Tidligere sjef

i Folketrygdfondet

Startet i 1979
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Nettverksbygging betyr alt »

alle fra samme skole
C Handelshøyskolen i Bergen produserer toppledere på løpende bånd

NHH absolutt hele gjengen.
Statoils far Arve Johansen var
sjef fra selskapet ble startet i
1972 og satt i sjefsstolen i hele 16
år. Ingen har vært Statoil-sjef
lenger enn Johnsen som startet
på NHH i 1954. Harald Norvik
var som nå er styreleder i Tele-
nor, var toppsjef etter Johnsen.
Så kom Olav Fjell, som i dag er
toppsjef i Hurtigruten. Deretter
var to stykker innom toppjob-
ben midlertidig og kortsiktig
før dagens sjef Helge Lund tok
over i 2004. Alle seks har tatt av-
sluttende eksamen fra det sam-
me studiet i Bergen.

Halvparten av topp ti . Ser
man på de ti største, norske sel-
skapene på Oslo Børs, finner
man siviløkonomer fra NHH på

toppen i halvparten av dem. Det
er i Telenor, Orkla, Gjensidige
og Storebrand, i tillegg til tid-
ligere nevnte Statoil. Universi-
tetet i Oslo er inne med to av
toppsjefene; Rune Bjerke i DnB
NOR som er samfunnsøkonom
og Øyvind Eriksen i Aker Solu-
tions, som har studert jus.
NTNU i Trondheim har også to
på topp: Norsk Hydro-sjef Svein
Richard Brandtzæg og Yara-sjef
Jørgen Ole Haslestad. Hydro
har tradisjon for å velge topp-
sjef fra ingeniørhold. BI har en
på topp-ti-listen, Schibsted-sjef
Rolv Erik Ryssdal.

I tillegg til å sitte i toppen av
svært mange børsselskaper, be-
finner siviløkonomene fra NHH
seg stort sett overalt i høye posi-
sjoner. De er kjente gründere og

investorer, de har vært og er
sterkt inne som statssekretærer
og statsråder og ellers i politik-
ken, de er mektige innenfor aka-
demia og organisasjonsliv, og
de leder store norske mediebe-
drifter.

Nettverksbygging. Hvorfor
dominerer NHH-erne på top-
pen? Karrièreeksperter Aften-
posten har snakket med trekker
frem disse faktorene: NHH har
flere konkurransemessige for-
deler i forhold til andre høysko-
ler som tilbyr siviløkonomistu-
diet. NHH har lengst fartstid, og
studentene slipper skolepenger,
som de må betale på BI. Det er
på NHH de aller beste studen-
tene går, for her er kravene for å
komme inn høyest. Det at sko-

len ligger i Bergen, langt unna
Oslo og makteliten i hovedsta-
den, trekkes ofte frem som en
ulempe, men kan også være en
fordel for studentene.

De kommer nemlig svært mye
tettere på hverandre når de
kommer flyttende til Bergen. Da

blir studiemiljøet en mye større
del av hverdagen for studente-
ne, både dag og natt. Slik skapes
livsvarige og karrieremessig
svært viktige nettverk. Dette
kan du lese mer om på neste si-
de.

fly@ap.no

På nett
Se listen over flere samfunns- og næringslivstopper
som har studert på NHH på ap.no
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«De kommer alle fra samme skole

Handelshøyskolen BI dekker en betydelig del av behovet for utdanning innen det økonomisk-administrative
fagområdet i Norge, og er en av Europas største handelshøyskoler med 20.000 studenter. Studietilbudet spenner
fra bachelorstudier via masterprogrammer til doktorgradsutdanning. Executiveprogrammene er dels gradsgivende,
individuelt rettete utdanningstilbud, og dels skreddersydde kurs og programmer for private og offentlige
virksomheter. Fagområdene har basis i økonomi-, markedsførings- og ledelsesfag, og BI har ett av Europas største
fagmiljøer innenfor disse områdene.

BIs strategiske mål er å utvikle seg til å bli blant Europas
ledende handelshøyskoler, og executiveprogrammene
spiller en sentral rolle i strategien. For å sikre videre vekst og
utvikling, samles executivevirksomheten nå i én divisjon.

Ny divisjonsdirektør får ansvar for å utvikle executive-
området til å bli blant Europas ledende. Programmenes
internasjonale orientering og synlighet skal styrkes, slik at BI
framstår som en naturlig samarbeidspartner for ambisiøse
norske og internasjonale virksomheter, og for ledende

internasjonale handelshøyskoler. Viktige suksessmål vil være
økning i antall programmer for større virksomheter og
plassering på internasjonale rangeringer.

Kandidater har høyere utdanning, minimum på master-
nivå, gjerne innenfor Handelshøyskolen BIs fagfelt. Særlig
relevant erfaring vil være fra lederrolle i større, internasjonalt
orientert bedrift, alternativt fra Management Consulting. Du
har god forretningsforståelse og kommersiell teft, og forstår
dynamikken innen både næringsliv og akademia.

DIVISJONSDIREKTØR BI EXECUTIVE

For ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med Benedikte Stiff i ISCO Group, tlf: 22 06 87 00.
Vennligst registrer søknad og CV snarest og innen 19. september på www.iscogroup.no.

Nettverk fra
første studiedag
C – Nettverksbygging alfa og omega for å nå toppen

Karrièreeksperter tror ikke
NHH-studentene er bedre
nettverksbyggere enn studen-
ter på for eksempel Handels-
høyskolen BI, NTNU i Trond-
heim eller Universitetet i Os-
lo. Men har du kommet inn på
Norges Handelshøyskole i
Bergen (NHH), så kommer du
automatisk i tett kontakt med
mennesker som resten av li-
vet vil være en del av et viktig
nettverk, og som kan være
med på å løfte deg opp og
frem i arbeidslivet.

Vanedyr. – Mennesker er
vanedyr, vi forsterker relasjo-
nene til de vi allerede kjenner.
Har en leder gått på NHH selv,
vil han eller hun ofte foretrek-
ke å ansette mennesker som
også har gått på NHH. Det fø-
rer til at NHH øker sin merke-
vare, og igjen til at lederens
status øker, han har jo gått på
NHH, sier BI-professor Johan
Olaisen. Han er ekspert på
karrièreutvikling og nettverk.

– Det er mye lettere å anset-
te en person du kjenner på
forhånd, da vet du hva han el-
ler hun står for. Når du får an-
befalt noen fra noen du kjen-
ner, så fjerner du tvil. Sånn
sett er det en fantastisk fordel
å kjenne mange, sier Catheri-
ne Lemaréchal. Hun har star-
tet selskapet Ticato som lærer
folk hvordan man skal bygge
nettverk.

Olaisen tror nettverket BI-
studentene får er like viktig.

– Ja, for spørsmålet blir om
NHHs dominans vil vedvare.
BI startet med sin siviløkono-
mutdanning i 1985. Derfor
tror jeg det kommer langt fle-
re ledere som drar BI opp de
neste årene.

Nettverksekspert i Alum-

nia, Kerstin Marthinsen som
selv har gått på NHH er enig.

– Jeg tror ikke NHH-stu-

dentene er
bedre nett-

verksbyggere enn andre. Det-
te er viktig for utviklingen din
profesjonell uansett hvor du
studerer, sier hun.

Betyr alt. – Nettverksbygg-
ing er alfa og omega. Spesielt i
turbulente tider som dette
blir relasjoner viktige. Jeg
tror at man må være bevisst
på nettverksbygging for å gjø-
re karrière og nå helt til topps,
sier Olaisen.

Han mener nordmenn tra-
disjonelt ikke liker den be-
visste nettverksbyggingen, og
synes den er kynisk.

– Men er det noe galt i å
skaffe seg et nettverk, med
mentorer og sponsorer? Ikke i
det hele tatt, sier han.

– Dette behøver slett ikke å
være kynisk. Men nettverk
har så stor kraft i seg selv, at
de kan bli misbrukt. Hvis du
misbruker nettverket så hav-
ner du lett utenfor det gode
selskap, sier Marthinsen.

Venner. Ekspertene trek-
ker frem at NHH-studentene
lever oppå hverandre dag og
natt i studietiden.

– De blir bedre kjent. Man-
ge kommer flyttende til Ber-
gen, og da bygges vennenet-
tverket på nytt og fra bunnen
av, sier Lemaréchal.

– Når du bor på skolen, som
du egentlig gjør på NHH, så
kommer du tettere på, og det-
te forsterker selvfølgelig nett-
verksbyggingen, sier Mar-
thinsen.

Studentforeningen står vel-
dig sterkt på skolen.

– Du ser studievennene di-
ne i relativt profesjonelle po-
sisjoner. Du ser etter hvert om
de leverer, hvilken kompetan-
se de har og om de er til å stole
på, sier Marthinsen.

– De blir bedre kjent. Man-
ge kommer flyttende til Ber-
gen, og da bygges vennenet-
tverket på nytt og fra bunnen
av, sier Lemaréchal.

fly@ap.no

– Det er mye lettere å ansette en
person du kjenner på forhånd,
sier Catherine Lemaréchal.

– Bare å ha kommet
inn på NHH gjør at
du har skaffet deg et
meget viktig nettverk,
sier BI-professor og
ekspert på karrière-
utvikling og nettverk,
Johan Olaisen.

FRANK LYNUM

– Spesielt i turbulente tider som dette blir relasjoner vikti-
ge, mener BI-professor Johan Olaisen.


