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Alexander var «gal nok»: – Håper vi kan
bli et fyrtårn i bransjen

FRA DUBAI TIL REPPARFJORD: Alexander Krogh (innfelt) er ansatt som
finansdirektør og NK i Nussir ASA. Sammen med Øystein Rushfeldt skal han bidra til
å gjøre prosjektet til et grønt fyrtårn i bransjen. Foto: Private foto
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– Det var ikke enkelt å finne en person som hadde den nødvendige kompetanse og
samtidig var «gal nok» til å gå for fullt inn i et prosjekt som Nussir, sier en svært
fornøyd direktør Øystein Rushfeldt i Nussir ASA, når han presenterer Alexander
Krogh fra Kåfjord i Alta som finansdirektør og nestkommanderende.

Krogh selv synes det er en fornøyelse å få bidra til realiseringen av verdens
første fullelektriske gruve på det som trolig er verdens reneste
kobberforekomst.
Finnmark Dagblad møter den ferske finansdirektøren på nettmøte fra
Dubai. Her er han og familien koronafast. Planene om å flytte nordover nå i
juli er usikre. Kona Rie er japansk, og både i Japan og Dubai er smitten
kraftig økende.

– Ting kan dessverre tid. Å organisere hjemreisen for hele familien med
våre fire barn er svært utfordrende, sier han. I tillegg til restriksjoner og
karantenetid, så tar det sju uker for konteineren å komme nordover.

Et «fyrtårn» skal finansieres
Utfordrende er også jobben han allerede har startet, men det er ikke minst
prosjektets karakter som frister den erfarne finansmannen.
– Elektrifisering er nytt i bransjen. Målsettingen til Nussir-prosjektet om å
eliminere bruken av fossilt brennstoff bidrar til det grønne skiftet. At kobber
også er stigende etterspurt som følge av elektrifiseringen av samfunnet
bidrar også til et slikt skifte på verdensbasis. Å utvikle en miljøriktig gruve
uten uakseptable utslipp er en nyskapning som vi håper kan bli et «fyrtårn»
i bransjen, sier Krogh.
Mye av hans internasjonale erfaring har vært i Afrika, i land som Liberia,
Benin, Nigeria og Angola.
– Jeg har god kjennskap til hvordan kobberet utvinnes i land i Afrika der
verken miljøhensyn eller arbeidsforhold er i fokus – for å si det mildt, og
verdiskapningen kommer kun noen få personer til gode. Derfor er det gull
verdt å vise at det er mulig å gjøre det annerledes. Selv i et høykostland
som Norge.

Dialog med motstanderne
Krogh er velkjent med at det også er motstand mot prosjektet, men frykter
ikke møtet.
– Arbeidsmåten med dialog med aktører som stiller seg negativt til at
prosjektet realiseres faller meg veldig naturlig, sier han.
Og forhåpentlig kommer han seg til Finnmark til september. Da er han og
Øystein Rushfeldt invitert til Natur og Ungdoms camp i Repparfjord. De er
invitert av naturvernorganisasjonen og har takket ja til invitasjonen.

Regionale ringvirkninger
Som finnmarking lar han seg også friste av prosjektets ambisjoner om å
skape regionale ringvirkninger og gi andre finnmarkinger mulighet til på bli
boende eller flytte nordover igjen. Selv er han vokst opp i Kåfjord i Alta, en
gammel gruvebygd hvor det ble utvunnet nettopp kobber.
Den gruven er for lengst nedlagt, men Alexander hadde gruvene rett bak
huset. Mora vokste opp ved kobberforekomsten i Langfjorden. Begge er

deler av det geologene kaller kobberbeltet i Nord-Troms og Finnmark.
Nussir er en annen del av det samme beltet.

Må hente inn en milliard
Krogh regner med at jobben med finansieringen av en milliard for å
realisere Nussir er utfordrende. Planen er å skaffe i alle fall halvparten av
beløpet fra bank.
– Vi trenger en bank med kunnskap om gruvedrift. Da er jeg redd vi må ut
av landet. Når det gjelder resten av finansieringen må det hentes inn fra
investorer. Da er naturligvis norsk og helst lokal/regional kapital
velkommen, sier han, og legger til at han har erfaring fra kapitalinnhenting i
internasjonale miljøer med godt kjennskap til både språk og kultur i disse
miljøene.
Han regner med at nærmere detaljer vil være klar i løpet av et halvår.

Internasjonalist
Kroghs erfaring fra internasjonal finansiering er omfattende. Som autorisert
finansanalytiker har han vært finanssjef i det verdensomspennende danske
Mærsk (A.P. Møller) som finanssjef i seks land over femten år.
Han var også finanssjef i North Energy i fem år. Mye av arbeidet har vært i
Afrikanske land, India, Japan og Korea.
Hjem til frisk luft

Nå lengter han og familien, kona Rie og fire barn i alderen tre til 13 år,
tilbake til Finnmark og ren frisk luft og mer familievennlige omgivelser.

