Min første kontakt med oljeindustrien var da jeg sommeren 1964 som journalist i «Norges

Handels- og Sjøfartstidende» var invitert sammen med en journalist fra «Aftenposten» av
det i Norge helt ukjente oljeselskap Phillips Petroleum Company til å skrive om selskapet og
dets virksomhet i Stavanger og London. I London ble vi innkvartert på et luksushotell med
egen luksusbil og privatsjåfør til disposisjon og beskjed om å bli så lenge vi ønsket.

Virksomheten var den gang begrenset til geofysiske undersøkelser. Vi skrev pliktskyldigst
våre artikler, som langt på vei introduserte Phillips og oljeindustrien for den norske
allmennhet.

For myndighetene var selskapet og industrien alt kjent etter at selskapet med

utenlandssjefen Ward Dunn i spissen alt i 1962 hadde oppsøkt industriminister Trygve Lie

med spørsmål om selskapet kunne på konsesjon – og enerett – på oljeleting på norsk sokkel.
Reaksjonen fra norsk side var usikkerhet, og nestsen vantro. Etter hvert ble saken tatt

hånd om med visjonær fasthet av ekspedisjonssjef Jens Evensen i Utenriksdepartementet,
og hans medareider Terje Løddesøl. Resten er historie, som de fleste vet.

Selv kom jeg etter hvert til å arbeide for oljeindustrien i dens første år i Norge. Først som
advokat i Norsk Hydro i 1970-71, og fra 1972 som advokat i Phillips Petroleum Company

Norway, i London og Stavanger. Det var fantastisk å være med i oljeindustrien i dens første

jubelår i Norge. Da jeg gikk over i privat virksomhet som advokat og translatør i Stavanger i
juni 1979 sank produksjonen fra Ekofisk, uten at jeg vil påstå at det hadde sammenheng
med at jeg sluttet.

Oljeindustrien bidro som alle vet med fantastisk vekst i Norge, ikke minst i Stavanger.
Det er nå min målsetting å bidra til ny vekst i Stavangerområdet gjennom bidrag til det

flere allerede kaller «den nye oljå». Jeg er ikke i tvil om at satsing på de to prosjekter jeg
særlig har arbeidet for, et Opplevelsessenter i Hafrsfjord og en Gondolbane til

Neverdalsfjellet og Kjerag, vil bringe minst 1 million utenlandske turister i året til

Stavanger. Det vil sikre fullt belegg for eksisterende og nye hoteller, og vil sikre full
sysselsetting også på andre måter.

