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PETROLEUMhandler om arbeid, velferd og miljø
Norsk olje- og gassvirksomhet har i 40 år handlet om kompetanse, 

arbeidsplasser, verdiskaping, ringvirkninger og velferd. Ikke minst handler 
det om milliarder i inntekter til fellesskapet og pensjonsfondet. Og det 

handler om fiskeri, turisme og miljø.

Oljeutvinning skal foregå på en forsvarlig måte. Forsvar lig aktivitet vil 

gi viktige kompetansearbeidsplasser, et bredere næringsgrunnlag 

og flere bein å stå på for kommende generasjoner og for enda 

flere lokalsamfunn langs kysten vår. 

Det handler om arbeid
Beregninger* viser at petroleumsvirksomheten vil legge 

grunnlag for en varig økning av sysselsatte på mellom 

200 og 450 i Vesterålen. Tilsvarende sysselsettingseffekt 

i Lofoten anslås til mellom 150 og 900 nye arbeidsplasser. 

For Helgeland og Salten vil petroleumsvirksomheten kunne 

bidra i størrelsesorden 150 til 600 nye arbeidsplasser. For 

Senja-regionen vil sysselsettingseffekt kunne bli på mellom 

150 og 200.

Og det handler om miljø
• Vi må stille verdens strengeste miljøkrav 

• Vi må satse enda mer på petroleumsforskning 

• Vi må utvikle morgendagens undervannsteknologi 

• Vi må respektere lokalbefolkningens synspunkter 

Industri Energi vil presse på for verdens strengeste 

krav til oljeutvinningen. Uansett hvor. Det handler 

om sikkerhet for de ansatte og trygghet for miljø, 

fiskeri og livet i havet. 

Industri Energi vil arbeide for at ringvirkningene 

for befolkningen i nærområdene blir størst 

mulig og med be tydelige lokale gevinster i 

form av varierte arbeidsplasser, skatteinntek-

ter, utdanningsmuligheter og lokal velferd. 

* Statistisk sentralbyrå
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Norsk Oljemuseum 10 år!
Av Finn E. Krogh

10 år er allerede gått siden Kongen klippet snoren en vakker maidag 
i 1999 med 2500 verftsarbeidere fra Rosenberg som bivånere. De var 
ikke der for å protestere mot museumsåpningen, men de brukte anled-
ningen til å vise motstand mot regjeringens gjeldende verftspolitikk! Vi 
som hadde ansvaret for den kongelige åpningen likte dårlig at de skulle 
demonstrere på dagen vår – men den store samlingen av industriarbei-
dere skulle vise seg å bli en verdig ramme omkring åpningen.

For en museumsinstitusjon er 10 års alder knapt en begynnelse. Men 
likevel syntes vi det var på sin plass med en markering – samtidig som det 
var en god anledning til å invitere museets nærmeste venner til en feiring 
med oss ansatte. Vi fi kk samlet ca. 100 i tallet på selve jubileumsdagen 
20. mai. Det ble et hyggelig samvær og en mimrestund om den innsatsen 
som ble lagt ned for å etablere museet – og samtidig refl ektere omkring 
utviklingen på første etappe.

Da gjestene ankom jubileumsarran-
gementet kunne de se at vår egen korte 
museumshistorie var blitt til en liten ut-
stilling som museets nye «prolog». Her 
vil den bli stående et års tid før den blir 
avløst av en ny utstilling. Velkomsten ble 
gitt i auditoriet «Yggdrasil» sammen 
med et kort overblikk over noen mile-
pæler gjennom våre første 10 år. Det 
var også en fi n anledning til å presen-
tere museets nye hjemmeside som har 
fått markert ansiktsløftning. 

Foto: Petter Hegre

www.norskolje.
museum.no
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Deretter forfl yttet forsamlingen seg til museets kinosal for å oppleve 
et tilbakeblikk på noen få utvalgte av de mange TV-reportasjene som 
ble sendt på NRK Rogaland både under lokaliseringsdebatten midt på 
1990-tallet og fram mot byggestart og åpningen i 1999. NRK-profi l 
John Skien hadde laget de fl este av disse reportasjene, og var selv med 
og presenterte innslagene. Et trivelig gjensyn for mange.

Gamle og nye venner 
av museet så ut til å 
kose seg. 
Foto: Jan A. 
Tjemsland / NOM
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Dagens lille «høydepunkt» var å kåre museets 10-årsgjest. Dette 
innebar at alle samlet seg diskret innenfor resepsjonen og ventet på den 
neste gjesten som ville løse billett til museet. Det var et poeng at dette 
skulle skje nesten på minuttet 10 år etter Kong Haralds offi sielle snor-
klipping! 10-årsgjesten ble Hanna Lovise Korsmo fra Egersund. Hun 
var på skoletur med klassen og ble gjest nummer 796.991! I gave fi kk 
hun blomster, et glassfat med museumsmotiv og et livsvarig frikort til 
museet.

Jubileumsarrangementet ble avsluttet med lunsj på Bølgen & Moi. 
Talerlisten ble lang med hilsen fra byens ordfører Leif  Johan Sevland og 
korte tilbakeblikk fra alle museets styreledere og fl ere sentrale personer 
fra etableringsfasen.

Gledelig var også hilsenen fra Olje- og energidepartementet som un-
der lunsjen ble lest opp av styreleder Per Terje Vold:

«Museet har gjennom det 10-året som har gått hatt en betydelig utvikling i sine 
aktiviteter innenfor dokumentasjon og forskning, og skole- og publikumsrettede tilbud. 
Ved siden av å være et relativt nytt museum som dokumenterer og speiler en virksomhet 

Museets 10 årsgjest ble 
Hanna Lovise Korsmo.
Foto: Jan A. 
Tjemsland / NOM
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som fortsatt er i full aktivitet utenfor kysten vår, gir museet et pedagogisk tilbud som 
fungerer som et bindeledd mellom skolen og næringen. Kompetanse og rekruttering er 
viktig for at petroleumssektoren skal være en ledende, innovativ og kunnskapsbasert 
næring også i framtiden. Museet har greid å bli et vitensenter som stimulerer interessen 
for teknologi og naturvitenskap blant utdanningssøkende ungdom.

Det har også vokst frem en betydelig faglig prosjektvirksomhet ved museet gjen-
nom bl.a. dokumentasjonsprosjektene «Kulturminne Ekofi sk», «Kulturminne Frigg» og 
«Kulturminne Statfjord». Videre arbeider museet med prosjektene «Nordsjødykkingen 
og pionerdykkerne» på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og 
«Kulturminner i norsk petroleumsvirksomhet» på oppdrag fra Olje- og energideparte-
mentet. Vi har også store forventninger til det siste prosjektet som nå ser ut til å kunne 
la seg gjennomføre; «Petroleumsøkonomien – hva ville Norge vært uten oljen?». Dette 
er prosjekter som viser at Norsk Oljemuseum er et viktig nasjonalt museum som på 
en god måte dokumenterer petroleumsindustriens betydning for det norske samfunnet. 
Prosjektvirksomheten gir også museet viktige inntekter, utvikler gode relasjoner med 
industrien og kulturminnevernet og skaper grunnlag for fornyelse av utstillingene.

På vegne av Olje- og energidepartementet vil jeg takke for Oljemuseets innsats 
gjennom 10 år, og ønske lykke til med det videre arbeidet som et nasjonalt senter for 
formidling av kunnskap om petroleumsvirksomheten og næringens betydning for det 
norske samfunnet.»

Oljedirektør Bente 
Nyland overrasket alle 
da hun overrakte mu-
seet den første kjerne-
prøven fra Nordsjøen.
Foto: Jan A. 
Tjemsland / NOM
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Jubileumshilsenen var signert konstituert departementsråd Bjørn 
Ståle Haavik, som gjennom sitt arbeid i Olje- og energidepartementet 
har fulgt museets utvikling helt siden arbeidet med fi nansieringen fore-
gikk midt på 1990-tallet.

Oljedirektør Bente Nyland overrasket oss med en fl ott gave fra 
Oljedirekoratet: En montasje av den første kjerneprøven fra Nordsjøen, 
(8/3-1 Esso). Den skal få et godt hjem på Norsk Oljemuseum!

Museets mangeårige redaksjonelle venn og styremedlem, Bjørn 
Vidar Lerøen, avsluttet taffelet med å gi noen perspektiver på oljehisto-
rien ved å betrakte verden sett fra Kjeringholmen de siste par hundreår. 
Talen er gjengitt her i årboken.

10-årsjubileet ble også markert den påfølgende søndagen med åpent 
hus og gratis adgang. Det resulterte i at 1458 personer benyttet anled-
ningen til å være med på feiringen. Ja, så fort gikk de første ti årene. Vi 
ser fram til fortsettelsen…




