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Årboken er Norsk Oljemuseums viktigste, årlige publikasjon. Den tar for 
seg et bredt spekter av aktuelle tema knyttet til petroleumsnæringen og 
museets virksomhet. Artiklene er skrevet både av museets egne ansatte 
og eksterne bidragsytere. Museets årsmelding og regnskap er også å 
finne i årboken.
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Finn E. Krogh (f. 1959) er direktør ved 
Norsk Oljemuseum. Han er utdannet cand. 
polit. ved institutt for Administrasjon og 
organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 
Gjennom hovedfagsstudiet var han knyttet 
til forskningsprosjektet; Politisk styring av 
petroleumsvirksomheten, med reorganiseringen 
av Statoil som tema for avhandlingen (1987). 
Krogh har tidligere arbeidet som konsulent for 
Norwegian Petroleum Consultants i Bergen 
og vært prosjektleder/direktør for Norsk 
Villakssenter i Lærdal.

Bjørn Kåre Bryn (f. 1970) Geolog i Spirit-Energy. 
Utdannet Petroleumsgeolog/Sedimentolog fra 
Universitet i Bergen 1998. Tidligere jobbet i 
Phillips, Statoil og Noreco. Leder av FORCE 
sedimentologi og stratigrafi nettverk, medlem 
NPF geologi og geofysikk komite. 

Frode Leversund (f. 1963) Han har vært 
administrerende direktør i Gassco siden 
2015. Leversund hatt en rekke lederstillinger 
i Statoil innen drift av gassanlegg og 
raffinerier, samt innen midstrøms- og 
nedstrømsteknologiområdene. Leversund er 
utdannet sivilingeniør ved NTNU.

Lisbet Kallevik (f. 1973) Kommunikasjonsleder 
i Gassco fra 2016, før dette kommunikasjons-
rådgiver. Utdannet medieviter og lektor fra 
Universitet i Oslo, med erfaring fra blant annet 
Aftenposten og Schibsted.

Anja W Fremo (f. 1971) er utstillings- og 
formidlingsleder ved Norsk Oljemuseum. 
Hun var i nær 20 år journalist, nyhetssjef og 
redaktør i Stavanger Aftenblad og kom til Norsk 
Oljemuseum høsten 2015. Fremo har også 
erfaring som frilans journalist og forfatter.

Trude Meland (f. 1971) arbeider som forsker 
ved Norsk Oljemuseum. Hun er utdannet cand. 
polit. med hovedfag i historie ved Universitetet i 
Bergen. Hun har deltatt i alle dokumentasjons- 
og formidlingsprosjektene «Industriminner i 
petroleumsnæringen» og har blant annet utgitt 
flere artikler om arbeidsliv og sikkerhet.

Kristin Øye Gjerde (f.1955) er 1. konservator 
NMF ved Norsk Oljemuseum og 1. amanuensis 
II ved Institutt for arkeologi, konservering og 
historie ved UiO. Hun har vært forfatter og 
medforfatter av en rekke bøker innen skipsfart-, 
elektrisitets-, lokal- og oljehistorie. Blant annet 
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Nordsjødykkerne (2009), Stavanger bys historie, 
bind 4, Oljebyen (2012) Sprenger grenser. 
Historien om IVAR IKS (2015)

Arnfinn Ivar Nergaard (f. 1947) var i 
perioden 2004-17 professor i Marin- og 
Undervannsteknologi ved Universitet i 
Stavanger, med spesialisering innen undervanns 
produksjonsanlegg og undervannskomplettering. 
Fra 1984 til 2004 var han ansatt i Smedvig 
med ansvar innen undervannsteknologi og 
undervannsproduksjon, og fra 1975 til 1984 
ansatt i Norsk Hydro, Oljedivisjonen, som 
prosjektingeniør innen undervannsteknologi.

Finn H. Sandberg (f. 1949) er fagsjef ved Norsk 
Oljemuseum. Sandberg er utdannet sivilingeniør 
fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) med 
hovedfag innen marin teknologi. Han har mer 
enn 30 års erfaring fra oljebransjen med ansettelse 
hos Moss Rosenberg Verft og Statoil. Han har 
også deltatt i utarbeidelsen av flere offentlige 
utredninger om store investeringsprosjekter på 
norsk kontinentalsokkel.


