
Kjære venner! 
 
Velkommen til Harstad!  
Jeg er glad for at dere har tatt turen til byen og landsdelen vår nå, i den mest spesielle årstiden. 
Dette er tida da landsdelen vår tar blåkåpa på , at lyset forsvinner og vi søker innendørs. 
Samtidig kan man også på denne tida få noen spektakulære opplevelser utendørs i form av 
fantastiske morgenhimler og dansende nordlys. 
 
Dette ser det ut til at vi skal kunne by på disse dagene dere er her nå. Jeg vet at dere som er 
nordfra setter like mye pris på dette som de som kommer sørfra, så det blir en ekstra fin 
ramme rundt konferansen. Blåkåpa er til nytelse for oss alle. 
 
Men så må jeg også ønske dere velkommen til et av Nord Norges flotteste gallerier! Dette er 
gamle Harstad svømmehall som ble gjort om til galleri da Grottebadet tvers over gata her 
kom. 
Og kunstneren som har sin utstilling her nå er ingen ringere enn Trym Ivar Bergsmo, min 
favorittfotograf, bosatt og virker i Harstad. Han åpnet denne separatutstillingen forrige lørdag 
med brask og bram og fullt hus. 
Jeg vil si tusen takk til Weatherford som arrangerer denne kvelden her. Jeg vil også gi en 
honnør til Weatherford som fremhever fagmiljøene, blant annet ved at de skal arrangere en 
fagkonferanse om geologi i mars i Harstad. Og jeg har særlig lyst til å si takk til Kurt 
Jørgensen, som får mange godord og som fortjener dem alle sammen. 
 
Og så er jeg glad for at så mange har tatt veien for å diskutere olje og gass i vår landsdel. 
Mulighetenes landsdel, som den også blir kalt. Pila peker oppover, men det er mange 
utfordringer. 
 
Ikke minst mangler vi kompetansen, det er viktig at vi jobber for å få ungdommene våre til å 
se mulighetene i denne bransjen. 
Vi har hatt en flott samling med masse ordførere i dag, viktige temaer som berører landsdelen 
vår ble diskutert, og ikke minst hvordan vi skal samarbeide for å få det til,og nå gleder jeg 
meg til resten av uka. 
 
Til diskusjoner og nettverksbygging og funderinger, og for å si det med Vidar Sandbeck: 
 
Je kunne vøri snekker 
Je kunne vøri smed 
Je kunne vøri direktør 
Hell blikkenslager je 
Men je ha nå alltid trivs så  
Gøtt i senga 
I fundering på hen je sku tjene penga. 
 


