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stort: Erik Åsberg på scenen i Silicon Valley. Det ble i
Foto: Privat
alle henseende en stor opplevelse.

«Verdens
beste»

knut H. Johansen er nok ikke mest kjent for
kledelig beskjedenhet. Han har alltid hatt store
vyer. I lang tid har han og folkene rundt ham
gått i bresjen for utviklingen av elektroniske
løsninger for framtidas grønne energi. Lenge
har dette vært ganske diffust for haldensere
flest, men nå begynner vi å se konturene av
hvilket potensial dette faktisk kan ha. Visjonen
hans om at 500 mennesker kan sysselsettes
med dette i Halden begynner å bli forståelig. Og
det er selvsagt spennende!
sakte og møysommelig, men også sikkert, har
Johansen & co. bygd opp essensiell kompetanse. Han sier selv at han har noen av verdens
beste utviklere innenfor sitt område på Remmen. Esmart systems har i flere år samarbeidet
med blant andre programvaregiganten Microsoft. Som rapportert om i tirsdagens HA fikk
Johansens utviklingssjef Erik Åsberg en gylden
mulighet til å presentere sine løsninger på den
gigantiske Microsofts Build-konferansen i
Silicon Valley nylig. 6000 mennesker fulgte
med der og da. I tillegg fikk en million seere
mulighet til å se foredraget overført.
da snakker vi plutselig stort. Ikke minst fordi
hele verdens gigantiske miljømarked for tiden
er drastisk endring. Olje blir ikke lenger sett på
som framtidas fremste energikilde. Fornybar
grønn energi får et større og større fotfeste, og
det er ingenting som tyder på at dette vil
forandre seg. Miljøet Johansen har bygd opp var
etter det vi kjenner til svært tidlig ute i dette
markedet. Utviklingen viser at her kan det være
svært gode muligheter.
dersom Johansen får rett, snakker vi om et nytt
industrielt eventyr. Flere i Halden bør nå få
øynene opp for utviklingen på Remmen. En
aldri så liten våt drøm vil være at etableringen
av IFE/Atomen for snart 60 år siden kaster av
seg noe helt nytt, stort og framtidsrettet i
Halden.
vi venter spent på fortsettelsen!

