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Elever fra Ishinomaki videregående handelsskole besøkte Japans ambassade 

Sju elever fra Ishinomaki videregående handelsskole var nylig på Norgesbesøk under programmet ”Elkem Sunshine 

Friendship Program”. Programmet ble gjennomført i regi av det norske selskapet Elkem. Den 17. august besøkte elevene 

Japans ambassade i Norge, i følge med skolens lærer, Y. Miyaura, president i Elkem Japan, H. Date, og HR-direktør ved Elkem 

Oslo, Anne-Mette Holmen. Ambassaderåd Suzuki og andre ambassadeansatte møtte gjestene til en uformell sammenkomst. 

Etter besøket ved ambassaden gikk turen videre til Oslo Handelsgymnasium, hvor de japanske elevene deltok i en 

kulturutvekslingssamling for ungdommer. Elevene ble tatt godt imot av en gruppe norske videregående elever i Oslo-skolen 

som studerer japansk. 

Lærer Miyaura fra Ishinomaki-skolen fortalte om forholdene i byen Ishinomaki etter jordskjelvkatastrofen i fjor. Elevene fra 

Ishinomaki fortalte om deres skolehverdag. Videre holdt en norsk elev en presentasjon på japansk om norsk kultur. Elevene 

fra våre to land kommuniserte på både japansk og engelsk, og utvekslet tanker og opplevelser rundt deres interesser og 

hverdagsliv. En hyggelig stemning preget møtet fra begynnelse til slutt. 

Kulturutvekslingen mellom de japanske og norske ungdommene kom i stand i kjølvannet av norsk bistand til Japan etter 

jordskjelvkatastrofen i Øst-Japan i mars 2011. Vi håper at samlingen i ettertid vil skape positive ringvirkninger som styrker 

det norsk-japanske vennskapet ytterligere.  



Bakgrunn for besøket 

Elevene fra Ishinomaki videregående handelsskole kommer fra byen Ishinomaki i Miyagi-fylke. Dette er et av områdene i Nordøst-

Japan som ble hardest rammet av jordskjelv- og tsunamikatastrofen i Øst-Japan den 11. mars 2011.       

Det norske selskapet Elkem AS hadde et sterkt ønske om å hjelpe Japan etter katastrofen. Dette ønsket resulterte i at Elkem 

donerte solcellepanel til Ishinomaki videregående handelsskole i november i fjor. Etter donasjonen har Elkem fortsatt å holde 

kontakt med skolen, og har blant annet formidlet kunnskap til elevene om fornybar energi og om konstruksjon av solcellepanel. 

Nylig arrangerte Elkem ungdomsutvekslingen "Elkem Sunshine Friendship Project", et program hvor japanske ungdommer, med 

fremtiden foran seg, ble invitert til Norge.  

 

Elkem ble etablert i Norge i 1904 som et selskap innen elektrokjemisk industri. Før andre verdenskrig opplevde selskapet en 

periode med økonomisk krise, men ved hjelp av støtte fra det japanske selskapet Mitsui & Co., Ltd. klarte de å opprettholde 

driften videre. Således har selskapet historisk sett hatt en nær kontakt med Japan. Jørgen K. Flood, den første presidenten i Japan

-Norway Society og mottaker av japansk Asahi-orden i 2004, var også president i Elkem Japan på 1980-tallet.  

 

Rett etter at jordskjelvkatastrofen rammet Japan i fjor, ringte Norges Elkem-direktør til Japan-kontoret for å spørre om det ikke 

var noe de kunne gjøre for Japan. Saken ble undersøkt, og først ble det vurdert økonomisk bistand gjennom Røde Kors. Men 

siden Nordøst-Japan har hatt lite kontakt med Norge, kom man fram til at man heller skulle bistå på en synlig måte som ga 

utviklingsmuligheter i distriktet. Utifra disse målsetningene ble det foreslått å donere Elkem-produsert solcellepanel med silikon 

til Ishinomaki videregående handelsskole.  


