


KLONDIKETS ENERGI 
Oljearbeid i sivilisasjonsprosjektet Ekofisk 

Av Hanne Muller 

EkoJik-senleret 1.976. Funnet av olje på norsk sokkel i 1969 var en hendelse som endret vår 
nasjonale historie, vår nasjonale identitet og vår samfunnsstruktur. En 
hendelse der enkeltpersoners arbeid og teknologiske kunnskap gjorde 
naturressurser tilgjengelige, var startpunktet til en prosess som har 
endret nordmenns forventninger til liv, arbeid og velferd, og påvirket 
Norges posisjon i det internasjonale samfunn. Slik er det naturlig at 
Riksantikvaren ser den tidlige norske oljehistorien som bevaringsverdig 
- både som materiell kultur og som historie om arbeidsliv. 

Riksantikvaren oppfordret til et faglig initiativ som kunne doku- 
mentere denne delen av norsk industrihistorie, og slik ble prosjektet 
Kulturminne Ekofisk satt i gang. Prosjektet har, blant annet, dokuinen- 
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tert den tidlige norske oljeindustrien gjennom registreringer av plattfor- 
mer, arbeidsredskap, teknologi og arbeidsliv. Denne teksten er en del av 
dette prosjektet. Forfatteren er sosialantropolog, med erfaringsbakgrunn 
i studier av norsk arbeidsliv. Slik er teksten inspirert av antropologiske 
tilniermingsmåter: Det vil si at det er enkeltpersoner, arbeiderne som 
var til havs og i berøring med oljen, som her får komme til orde'. Hver 
enkelt av dem har gjort erfaringer som det kan reflekteres over og knyt- 
tes mening til nettopp i forhold til den kontekst som livet på en plattform 
var. Det er i ettertid, når folk skal berette om sitt arbeidsliv, at møter 
med andre oljearbeidere, de første skrittene på en ny plattform, grepet 
rundt et redskap, erfaringer av naturkreftene til havs blir til særegne 
fortellinger som alle representerer en stemning, en tone som entydig er 
definert av pionertiden alene. 

Det er i ettertid at «pionertiden» er blitt et begrep og en kontekst 
for alt som skjedde. Pionertidens fortellinger blir slik åpninger der den 
enkelte som forteller blir ledet tilbake til denne første tiden, for slik å 
iscenesette, og gjenoppleve, en eksistens som ikke lenger er. 

Personene - nordmenn og amerikanere - son1 jeg har snakket rried, 
og som har fortalt meg om livet offshore i denne første tiden, har alle 
anstrengt seg og brukt sin skaperkraft for å formidle livet til havs, slik at 
en landkrabbe som meg kunne ha en sjanse til å se det for seg. Denne 
teksten springer ut av et ønske om å gjøre pionerenes erfaringer og re- 
fleksjoner om liv og arbeid til havs allment tilgjengelig for nåtid og et- 
tertid. 

Et sentralt tema i teksten er møtet mellom nordmenn og amerika- 
nere, og den gjensidige kunnskaps- og kulturoverføringen som fant sted. 
Arbeidet til havs endret seg over tid, slik også samarbeidet mellom nord- 
menn og amerikanere gjorde det. Letefasen representerte en entydig 
arbeidsdeling der amerikanerne var sjefer, og nordmenn underordnede 
hjelpearbeidere, og ingen nordmann så for seg en mulig karriere i oljen 
på dette tidspunktet. 

Funnet av Ekofisk markerte et skille. Det var etter funnet av oljen 
at en testproduksjon startet på norsk sokkel, og nordmennene ble 1æ- 
regutter. Amerikanske eksperter ble sendt til Norge og Nordsjøen og 
fikk ansvar for opplaering av nordmennene. Samtidig ble en amerikansk 
oljearbeiderkultur transportert til norske farvann, og det var innenfor 
denne kulturen at nordmenn ble trent opp, sosialisert og utviklet til ut- 
laerte oljearbeidere. De norske oljearbeiderne lærte fag og arbeidsmåter, 
og de utviklet egenskaper både som teamledere og som ledere for hele 
plattformer. De ble plassert ut på de nye faste installasjonene som raskt 
ble bygget opp i et gigantisk ((Ekofisks sivilisasjonsprosjekt>>. 

Nordmenns arbeidserfaringer fikk bryne seg mot en amerikansk ar- 
beiderkultur som er blitt formet gjennom mange tiårs befatning med 
olje, både gjennom boring og prosess. En arbeiderkultur som var skred- 
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dersydd til en praksis som ikke var wanlig industrin, men som hånd- 
terte naturkrefter som kunne være uforutsigbare. Energi fra jordens in- 
dre har trykk og temperatur, det var om å gjøre å skaffe seg kunnskap, 
arbeidsrelasjoner, arbeidsmåter og sikkerhetsrutiner som var i stand til 
å romme, og takle, det uforutsigbare. Nordmenns møter med den ame- 
rikanske arbeidsmåten brakte frem refleksjoner over hva arbeid var, hva 
samarbeid var, og hva arbeidsledelse var. Norsk og amerikansk arbei- 
derkultur kunne tidvis være i kollisjon, men en hovedproblemstilling i 
denne teksten vil være å ringe inn og belyse den amerikanske måten å 
forme en oljearbeider på: Hvordan faglig kunnskap ikke kunne skilles 
fra personlige relasjoner, hvordan rutinen hadde en tendens til å bli satt 
i parentes hvis en mulighet for innovativ improvisasjon bød seg, eller 
hvordan de mest kroppslig utfordrende oppgavene ofte ble standard for 
hvordan godt arbeid skulle vurderes, eller til og med for hva som ble 
vurdert som skikkelig arbeid. 

En hovedpåstand i teksten er at det var den amerikanske arbeider- 
kulturens kvaliteter som gjorde omformingen av Nordsjøen mulig i 
denne første tiden. Nettopp de kvaliteter som fikk norske oljearbeidere 
til å tenke på denne kulturen som «primitiv» sett i forhold til den klas- 
sebevissthet og de rettigheter norsk arbeiderbevegelse har oppnådd, 
kunne være ansatsene til den nødvendige individuelle omforming som 
fant sted: En norsk fagarbeider ble også en energisk og engasjert bane- 
bryter i det svære «sivilisasjonsprosjektetn. Ressursene som ble oppdaget 
i Nordsjøen var et Klondike som trakk hver enkelt deltager inn i et helt 
særegent engasjement. Med en Klondikets energi gjorde hver enkelt seg 
selv individuelt ansvarlig, med faglighet og handlekraft, til å få oljen opp 
til havflaten og slik tilgjengelig. 



De første nordmennene begynte på ((Ocean Viking» mens den lå UkiktSra~Ocean 

til kai ved Nylands Mekaniske Verksteder i Oslo. Dette var i 1966. 
lå ved Nylands 

Nordmennene ble ansatt som hjelpearbeidere i boreselskapet Odeco Melinn& Verbledi 
(Ocean Drilling and Exploration Co.) som eide «Ocean Viking». Phillips Oslofor 
Petroleum Company inngikk en kontrakt med Odeco der det stod at 
plattformen som skulle leies for boreaktivitet i Nordsjøen også skulle bli 
bygget i Norge, på norske verft. Det var Rosenberg Verft i Stavanger og 
Aker som fikk oppdraget. Aker lot Burmeister og Wain i København ta 
seg av byggingen av deler av skroget, og riggens deler ble endelig slept 
til Oslo for der å bli montert ved Nylands Mekaniske Verksteder. Phillips 
fremsatte kravet om at riggen skulle bygges i Norge, som del av sin stra- 
tegi for markedsføring og etablering av selskapet her. 

Ved siden av «Ocean Viking» var også plattformen «Ocean Traveler)) 
satt inn i letevirksomhet for operatørselskapet Esso.' 

To nyansatte norske hjelpearbeidere, Ingvar Bjørnevik og Egil 
Edvardsen, begynte å arbeide på «Ocean Viking» rett før plattformen 
skulle til havs for å bore etter olje. De to fikk utlevert arbeidsklær, verne- 
sko og hjelm og var klare til arbeidsinnsats. Det kom en amerikaner som 
grep fatt i dem og sa: d o  thi~!>> og pekte på noen ting som skulle flyttes. 
Ingvar Bjørnevik var usikker i engelsken, men dette var enkelt å forstå. 
De flyttet tingene fra stedet de var plassert, til det nye stedet amerikane- 
ren har pekt på. Det virket som en enkel og fornuftig arbeidsoppgave, og 
i arbeidets gang kom de inn i en rytme der de så at arbeidet bar frukter 



ved at haugen med ting ble mindre på det stedet der tingene skulle bli 
fjernet fra, og haugen med ting ble større, der de ble båret til, og de så 
for seg den orden som ville oppstå når arbeidet faktisk var gjort. Men 
mens de holdt på med dette, oppslukt av oppgaven som var for hånden, 
kom det en annen amerikaner som sa: «Come here! Tou two! Do thish - og 
så tok han dem vekk fra den første jobben de ennå ikke var ferdige med, 
for å sette dem til noe helt annet. Og før de riktig fikk satt seg inn i hva 
de nå skulle gjøre, kom en tredje amerikaner og sa: <#ollow me! Do this!~ 

De følte dette som totalt meningsløst. Den ene amerikaneren etter 
den andre kom og beordret dem til ulike arbeidsoppgaver. De måtte 
slippe alt de hadde i hendene og følge med den personen som til enhver 
tid ytret en kommando. Og det merkelige var også at ingen av amerika- 
nerne kom etterpå og kritiserte dem for at jobben ikke ble gjort ferdig. 
Ingvar Bjørnevik og Egil Edvardsen opplevde dette som absurd, og som 
i sterk kontrast til den arbeidets logikk de var vant til fra tidligere, norske 
arbeidsforhold. Et arbeid skal transformere et slags kaos til orden, slik 
Bjørnevik og kameraten hans tenkte seg det. Dette arbeidet brakte bare 
en annen form for kaos, og amerikanerne som kommanderte, fremsto 
som uforståelige. 

Den første uken ville Ingvar Bjørnevik og Egil Edvardsen diskutere 
med amerikanerne, prøve å f"a dem til å forstå at det ville lønne seg om 
de kunne gjøre en arbeidsoppgave ferdig før de satte i gang med en an- 
nen. Men de fant raskt ut at det enkleste var å bare gjøre som de ble 
fortalt. Bjørnevik snakket ikke godt nok engelsk. Selv om Edvardsen 
kunne gjøre seg forstått, hadde de likevel ikke oversikt over hierarkiet 
i ledelsen, hvordan den enkelte amerikaner var plassert i forhold til de 
andre - det eneste de visste, var at alle som snakket amerikansk var sje- 
fer ombord. Så de gjorde hva amerikanerne sa - og opplevde at arbeid 
kan være absurd. Bjørnevik sier: «Amerikanerne ergalne!)) Han forteller at 

de fikk «galskapen i blodet». Å job- 
be i oljen var å ha galskapen som en 
selvsagt ingrediens i de oppgavene 
de ble satt til. 

Bjørnevik og Edvardsen var 
l l roustabouter, eller hjelpearbeidere, 
I og de var glade for at de ikke var - - 

roughnecker. Roughneckene var 
hjelpearbeidere på boredekket, og 
der var arbeidsforholdene tøffere. 
Roustaboutene stod og betraktet - 
dem av og til, og de syntes det var 
komisk: Det var en toolpusher - le- 
deren - som sa: «Come here!)). Og så 
var det seks mann som marsjerte 



bak ham: Borer og derrickmann - 
begge amerikanere - og fire norske 
roughnecker. Så gikk toolpusheren i 
en annen retning: ((Come hue!» - og 
alle de seks fulgte ham som tinnsol- 
dater, og slik gikk de, i alle retnin- 
ge r. 

«Ocean Viking» slepes til engelsk 
sokkel 

På denne tiden holdt alle på med 
å gjøre plattformen klar for slep. 
Egil Edvardsen og Ingvar Bjørnevik 
hadde vært på plattformen en uke - - 

og var på vei hjem, da plattformsje- 
fen, den to meter høye amerikane- 
ren Tom Reece, beordret dem til å 
bli med plattformen på slepet over 
mot England. De ble rekruttert til 
dette oppdraget fordi de nå hadde 
vært en uke lenger i oljearbeid enn 
andre nordmenn, og de ble derfor 
ansett som mer kompetente til disse 
nye oppgavene. Bjørnevik og Edvardsen måpte. Deres en ukes lengre Plattformc~'ef7ioma 

erfaring virket absurd, men de ble med. ReeseJIWc et ujivillk 
bad do buketen l ~ n n  

((Ocean Viking» ble slept fra Nylands Mekaniske Verksteder mot i ble dvpjIel ned i 
England, i retning Hull. Det ble dårlig vær underveis, slepebåtene var uannet. 
mer under enn over vann. Det var fullt av boreutstyr surret fast på dek- 
ket. Riggen var førti meter høy, og den slingret som en metronom, for- 
teller Bjørnevik. Da været letnet, ble nordmennene satt til maling og 
dekksarbeid. 

«Ocean Viking» kom frem til den engelske sokkelen, og Tom Reece 
beordret Bjørnevik og Edvardsen til å re køyer og ta oppgaver som til- 
hørte   at er ing.^ Ingvar Bjørnevik og Egil Edvardsen redde køyer - de 
prøvde å gjøre en god jobb, og Tom Reece kom og sa til dem: «Good 
hands!>> 

Boring på engelsk sokkel 
((Ocean Viking)) hadde nå kommet i gang med boring utenfor 
Englandskysten. Nordmennene fikk inntrykk av at amerikanerne ikke 
hadde erfaring fra oljearbeid offshore - i alle fall ikke under slike forhold 
som det var i Nordsjøen. Amerikanerne visste selvsagt hva en Blow-out 
preventer var, en BOP, men de hadde antakelig ikke sett disse enorme 
dimensjonene. En BOP er en utblåsningsventil - en sikkerhetsventil. 



BOPens funksjon er å holde tilbake eventuell olje og gass fra borehul- 
let. BOPen på «Ocean Viking» veide 38 tonn, og den skulle kunne ta et 
trykk på fra 5000 til 7000 p.s.i. - pound pr. square inch. Den var hydrau- 
lisk operert, og den ble plassert på havbunnen.* Oljeboring i Nordsjøen 
var helt ukjent for nordmennene. Men nordmenn og amerikanere lierte 
sammen - på ulike nivå i operasjonene. Amerikanerne lå på gulvet på 
alle fire og studerte tegninger, de satt med nesen i bøker og leste om 
hvordan borerutstyret fungerte. 

De boret utenfor England i en og en halv måned. Boringen foregikk 
slik: Først boret de seg ned omkring 400 meter med en 36 tommers 
borekrone. Så satte de ned casingen - eller foringsrør - på 30 tom- 
mer. Baseplaten kom på toppen, og det var dette som styrte BOPen. 
Borestrengen går inni foringsrøret når det bores. I denne fasen slites bo- 
rekronen fort, og det måtte ofte foretas såkalte tripper - alle borestren- 
gene måtte opp av hullet, borekronen måtte skiftes, og borestrengene 
måtte ned i hullet igjen. 

Mudraiseren var et rør som gikk fra plattformen og ned til havbun- 
nen. På toppen av mudriseren var det festet et rør - som en sykkelpum- 
pe - som tok av for bevegelsene i plattformen. Når plattformen gynget, 
kompenserte dette røret ved å gå inn og ut av mudraiseren. Redskapet 
var tilpasset den flytende plattformen. 

Når de boret, gikk sanden og leiren som ble boret løs fra havbunnen, 
opp i mudraiseren. Her ble også boreslammet - eller muden - resirku- 
lert. Massen fra havbunnen gikk på sjøen igjen, mens muden gikk til 
gjenbruk. Et annet rør var også festet til mudraiseren. Det var et rør som 
forbandt BOPen til apparater oppe på boredekket. 

Inni mudhuset under boredekket var det svære pumper som presset 
muden ned igjen i mudriseren. Muden holdt olje og gass under kontroll, 
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den smurte og kjølnet borekronen. Jo dypere de kom i et 
: vekt fikk boreslammet: Trykket fra oljen og gassen økte 
med dybden. Boreslammet ble veid hver halve time. 
var også et lager, kalt varehus offshore, der alle kjemikali- 

ene til boreslammet var lagret. Der stod også noen svære tanker hvor 
boreslammet ble blandet før bruk. Ulike typer av kjemikalier inngikk i 
blandingen. 

Hardt arbeid 
De begynte boringen en fredag, og Egil Edvardsen og Ingvar Bjørnevik 
skulle reise hjem mandag. De sov ikke mer enn seks timer fra fredag 
til mandag. Oppgaven deres var å stå klar i tilfelle borecrewet ville ha 
behov for arbeidskraften deres. Det var umulig å forutse når det ville 
bli. De sto inne i en liten bu som kun hadde to vegger. Det var iskaldt, 
vinden føk rett igjennom. Inni denne buen var det lagret sjauer og an- 
net utstyr av stål ogjern, og en svær vifte som stod på for at disse tingene 
ikke skulle ruste. Bjørnevik forteller at han «frøs som en tigger». 

De spurle deri arrierikariske toolpusheren om de ikke kunne Ei gå og 
legge seg, og heller bli purret når det var bruk for dem. Men toolpush- 
eren sa: (Hva?! & . e  dere?! Dere skaljo hjem i morgen!>>. 

Bjørnevik og Edvardsen ble ikke sinte. De tenkte at dette er slik som 
det er. Sånn var forholdene som det skulle jobbes under. Men det var 
hardt ombord. Roughneckene spylte oppe på boredekket, og vannet 
rant ned på roustaboutene som arbeidet på kjellerdekket. Ikke alle had- 
de oljehyre, og de ble søkk våte. 

Bjørnevik forteller at han så på amerikanerne som noen som ville 
utøve en kadaverdisiplin mot sine underordnede. Han gir et eksempel: 

«Amerikanerneforventet at når de sa: «Hopp på @en!» - så hoppet du på sj0en. Det 
var en gang vijobbet med noen rOr som skulle ned i brgnnen - det var casing. De måtte 
bli målt opp, det gikk på tommtx De visste nvaktig hvor dypt de skulle sette casingen. 
Jeg glonmer aldri Eddie Seabourn: I4 hadde ligget og milt og målt, og han noterte ned 
tallene. Så mistet han alle Paplrene sine, de blåste over bord. Akkurat da kom det en 
dykker forbi. Han var påbuakten sin og hadde sine vanlige hverdagskim på. «J2lmp 
a& thosepapers.4) br0lte Seabourn, og dykkeren Izoppet rett uti - det var 15 meter ned 
til haujata. Han gorde det liksom instinktivt. Han klarte å@ tak i pafirene.)) 

Heinz Kjønaas begynte på «Ocean Viking» i august 1967.Wan ble 
ansatt som roustabout. Han forteller om hard jobbing og mange over- 
tidstimer. I løpet av en uke kunne han jobbe femti timer overtid. Noen 
arbeidsoperasjoner krevde at roustaboutene måtte gå tre døgn i et strekk 
uten søvn. Det hendte at de stod og sov. Når amerikanerne kastet dem til 
sengs, i de periodene det var anledning til det i forhold til arbeidsmeng- 
den, ble de trukket i lønn. I denne perioden var oljearbeiderne ennå ikke 
organisert i to skift som avløste hverandre. Alle arbeidet samtidig, det 
var mange folk som stod med verktøyet bundet til hendene for at ikke 



naboen skulle stikke av gårde med 
det. De jobbet natt og dag, de ble 
betalt for å være våkne og i arbeid. 
Når de flatet ut på køyen i utmattel- 
se, var de ikke lenger oljearbeidere 
og fikk ikke betalt. Nordmennene 
opplevde det som dypt urettferdig at 
ikke også hvilen og restitusjonen ble 
definert som en del av det å være ol- 
jearbeider og slik var et grunnlag for 
betaling. Nordmenns og amerikane- 
res definisjoner for hva som inngår i 
kategorien arbeid var slik i motstrid 
med hverandre på dette tidspunktet. 
Senere ble denne regelen forandret. 

Arbeiderkulturer i kollisjon 
Utstyret ombord på «Ocean Viking>> 
var gammeldags og tungvint. Det 
var f"a teknologiske hjelpemidler, ut- 

Delkan bliuåttpd styret baserte seg på oljearbeidernes kroppslige styrke. Nordmennene 
celhrdeck KarlM. så på seg selv som absolutt underordnete på plattformen. De hadde 
Revlleitn ogJan ikke noe håp om å kunne bli rekruttert inn i ledende posisjoner, disse 
Epil Flysvik iJulI1 
regniilslyr og vcslei,på var forbeholdt amerikanere. Ingen nordmann opplevde at det var noe 
((Ocean ViXinp). å streve etter når det gjaldt karriere. Det var et juv mellom nordmenn 

og amerikanere. 
Enkelte av nordmennene fanget opp et uttrykk noen amerikanere 

gjorde bruk av: «White niggern. Heinz Kjønaas opplevde seg som en 
slik «White niggem. Nordmennene skulle arbeide, amerikanerne var de 
som skulle tenke og planlegge, ha noe å si. Arbeidsdelingen mellom de 
to gruppene var entydig. Nordmennene kunne ha ideer til forbedringer 
og andre måter å utføre arbeidsoppgavene på, og de hadde forslag til 
forbedringer av utstyret, men amerikanerne snudde ryggen til med or- 
dene: «nilindyozir own business!)) Nordmennene var, i amerikanernes øyne, 
ennå ikke rekruttert inn i den kategori personell som forvaltet relevant 
kunnskap. Amerikanerne opererte med skott mellom hjelpearbeidernes 
kroppslige arbeid på den ene siden, og de arbeidserfaringer som har 
en potensiell mulighet til å generere innovativ kunnskap, på den andre. 
I denne konteksten ble det et sterkt samhold nordmennene imellom. 
Kameratskapet som vokste frem mellom dem var også det som fikk dem 
til å holde ut og bli vaerende i jobben. Fellesskapet ble etablert mellom 
personer som var utenfor de ansvarsfulle oppgavene om bord, mellom 
personer som observerte amerikanerne og som tenkte at «amerikanerne 
er galne)), og at det var de selv som rommet det fornuftige og rasjonelle. 



Det hersket tendenser til splid og uenighet amerikanere imellom. 
Det utviklet seg spenninger mellom folk fra de ulike statene - Texas, 
Oklahoma, Louisiana - og mellom etniske amerikanere og Cajuns, en 
egen etnisk gruppe med fransk avstamning, opprinnelig fra Canada, 
men nå med bosted i Louisiana med egen nisje innenfor oljeboring. Det 
var ikke bare amerikanere der, men også kanadiere, og det var tilløp til 
motsetninger mellom folk fra de to nasjonalitetene. Ved flere tilfelle as- 
sosierte amerikanerne kanadierne med nordmennene, og denne måten 
å kategorisere på førte til at kanadierne på sin side åpnet seg overfor 
nordmennene. Motsetninger i arbeidet ble uttrykt i et språk som gjorde 
bruk av nasjonalitets- og kulturforskjeller. 

Amerikanerne hadde et system der det å gå fra derrickmann til borer 
innebar en lønnsforhøyelse, og med det økt status. Men hvis en borer 
ble vurdert til å ikke gjøre en god nok jobb, eller han gjorde en tabbe, 
mistet han posisjonen sin og ble degradert til å bli en derrickmann. Han 
som da var derrickmann ble nærmest automatisk forfremmet til borer- 
posisjonen. I tillegg var det mye utskjelling av folk og trusler om oppsi- 
gelser: «Tau can take thejrst chopper in!>> 

Det at amerikanerne satt så løst i posisjonene sine at de kunne gå fra 
borer til derrickmann på en dag, førte til at de gikk inn i et spill der de 
forsøkte å skjule feil som ble gjort. Amerikanske overordnede laget en 
fasade der de skulle fremstå som uklanderlige fagarbeidere. Men tabber 
og feilgrep lot seg avsløre tvers gjennom fasaden. Nordmennene obser- 
verte dette utenfra og lo av det. De så komikken i at folk fikk sparken 
tre-fire ganger i løpet av en dag, og når de spurte om de virhlig hadde 
fått sparken, så hadde de ikke det likevel. Samtidig så de at folkene i 
borecrewet var flinke. Sammenstillingen av dyktig og respektvekkende 
fagarbeid og et eskalerende spill fagpersonene imellom, dannet crew 
der de underordnede ble observatører til arbeid og arbeidsorganisering 
som var imponerende, hardt og komisk. Konkurransen amerikanerne 
imellom bidro til at nordmennene i enda mindre grad så seg selv som 
mulige innehavere av de ledende posisjonene. 

Den store mobiliteten i ledersjiktet på «Ocean Viking» var et ele- 
ment i den amerikanske oljeborerkulturen. Dette var et element som 
amerikanerne brakte med seg fra et langvarig arbeid i amerikansk pe- 
troleumsindustri. 

Konkurransen og mobiliteten i boretårnet gir en ramme for arbeidet 
der faglig dyktighet og mestring er viktigere enn enkeltpersoners rett til 
posisjoner. En mann som kastes fra sin posisjon i hierarkiet fordi han har 
gjort en tabbe, lærer av den. Hans underordnede ser hva de ikke skal et- 
terape. Arbeidet i boretårnet er et spill der målet er å mestre oppgavene, 
og der innsatsen er posisjonene i hierarkiet. 

Dette spillet - som var en formell måte å gjøre arbeidet på, i en ame- 
rikansk oljearbeiderkultur - avlet et uformelt spill. Folk som trues med å 



bli fratatt sin posisjon, søker å skjule feil og mangler ved sitt arbeid. Slik 
kunne dette elementet i amerikansk arbeiderkultur også vzre en trussel 
mot arbeid og sikkerhet på plattformen. Det kan tenkes at det uformelle 
spillet ikke hadde større konsekvenser på et oljefelt i Louisiana, men på 
en plattform i Nordsjøen var det en potensiell risiko. Det kan også ten- 
kes at den amerikanske oljearbeiderkulturen her måtte gjennomgå en 
endring for å justere seg inn på realitetene offshore. 

Nordmennene som observerte dette spillet følte at amerikanerne 
skjemte seg ut og ikke oppførte seg slik overordnede «skal» oppføre 
seg. Norske arbeidslivsrelasjoner ble satt direkte opp mot amerikanske. 
Mobiliteten i boretårnet, usikkerheten omkring posisjonene og omkring 
jobbene på plattformene var ytterligere kulturelle elementer som gikk 
inn i nordmennenes konstruksjon av en grense mellom seg og amerika- 
nerne. 

Liv og arbeid på «Ocean Viking» 
Egil Lima og Ståle 
s,b, på cel~erdeck «Ocean Viking;» ble satt inn i leting på norsk sokkel. Personellet ombord 
på ((Ocean Viing). boret brønn etter brønn, og alle var tørre. 

Ståle Salvesen begynte på «Ocean 
Viking» i 1968, han ble rekruttert 
av en svoger, og selv rekrutterte 
han etter hvert femten personer 
- kjente, slektninger, naboer - til 
jobb på «Ocean Viking». 

Ståle Salvesen forteller at da 
han første gang kom ut, var det 
kaos ~å dattformen. Det hadde 

l 1  

vaert storm, et rør som gikk fra - 
BOPen på havbunnen og opp, 
hadde brukket. Han hadde ak- 
kurat lagt seg og sovnet, da en 
amerikansk leder, Steve ~Mighty 
fine», purret ham: (dh, damned, get 
up!» Salvesen måtte på dekk der de 
var i ferd ined å ta opp alle bore- 
rørene. Dykkere hadde vært nede 
og koblet nye rør til - det var en 
hektisk operasjon. Salvesen kaller 
det «fryktelige greier». Han lurte 
på hva han hadde begitt seg ut på. 
Arbeidet ble ledsaget av skriking 
og banning fra amerikanerne. 

Steinar Egeland var radioo- 
peratør på ((Ocean Vikinp. Han 



jobbet i selskapet North Sea Exploration Service~, som leide ham ut 
til jobb på plattformen. De var to radiooperatører som gikk vakter. 
Egeland forteller: 

((Det var et r@ mi@, en 1-08 tone, og mye sp0kin.g Det var et mye r0fln.e mi60 
fordi det bare var drilling ombord. Det har alltid vert r~~flere i drilling enn i opera- 
ttirselskapene og i produksjonen. Drillingen vag på det tidspunktet, en rallartiluerelse 

for drillerne. Det var som en anlegsdnj. Drillerne visste aldri huor lang tid de 
haddejobb. Hvis en drillel- oppforte seg bra, så hadde hanjobb så lenge kontrakkn 
varte. Dette usikre viste seg i roflzeten. Det var mer fandenivoldsk, mi&et ombord 
på ((Ocean fiking». Det var en kar - han var en liten tass - han holdt på å rive ned 
dorene når han skulle purre folk. Det var med bulder og brak. Alle underordnede lå 
påjremannsrom den gangen, og en gang var det h som spurte om han ikke kunne få 
dem våken på en mer krktelig måte, sånn at han ikke skremte livet av dem. Jo, det 
var greit det. .Neste morgen komhren stille, listet seg inn, og så smelte han Bibelen i 
skallen på alle som lå der og sou. Det mente han var en kristelig måte. Det val. mye 
~ p ~ k  au den sorten.))' 



Phillips Petroleum Company hadde store utgifter knyttet til leteaktivi- 
teten på norsk sokkel. En innleid plattform ble flyttet omkring og borte 
brønn etter brønn - som aile var tørre. Nordmenn om bord på «Ocean 
Viking» regnet med at de ville bli sendt i land og ikke lenger ha arbeid. 
Trettitre brønner var blitt boret, uten resultat. Når brønn nummer tret- 
tifire ble boret, og oljen ble funnet, var dette en uventet hendelse. Ståle 
Salvesen var på jobb da det skjedde. Han forteller: 

(geg satt og rvh-te i shakeren. (. . .)jeg syntes det var herlig, jeg hadde varme, så 
dette her måtte ha umt i oktober 1969, ui borte rett så hardt, som barejuling, men 

jeg varfornyd med det. Så hadde vi en som het Ed Seabourn. Han varjo ikke helt 
tam - Eddie Seabou~x. Det uar han som hadde bua oppe på cellardekket, rett utenzr 
shakerrommet mitt. Klokken var to - halv tre #å morgenen, eller på natten da, og så 
serjeg degule stripene, eller, gul mud kom ut, under det brune. Da &ker jeg ja , ja  
- (snuserjjeg synes det lukter litt løye. Menjeg brydde meg ikke om det. Jeg rykte, 
hadde det koselig: Hvert kvarter må du ta viscositet, og vekt, på det som kommer av 
muden. Og så slniver du det ned da. Såjeg hadde gysla gode tidel; varmt og godt. 

Sc? kommer Dick opp, med kaflekopp og brillene her nede på nesen, han kanadieren. 
Så sajeg: Kom inn, der er noe som ikke stemmer hm Det er en ny lukt. cc%ealz -youJre 



damned 7yhB). Og så ville ikke han gå og vekke Ed Seabourn. Klokka to om natta. Så 
sa jeg -jeg skal g0re det jeg, da. Så gzkk jeg til han, banket på dma, så var der ikke 
lyd. Så jeg åpnet dmajeg, og gikk inn. Så satte han seg opp i senga i pyjamas, og så 
Inkte han på meg - jeg tror han var$ med en - eller var det moren som var indiane?; 
det val noe m i h  der - så han satte seg opp og gnikte seg i oynene - ((God damn Salvi 
-you have a good reason to wake me up nowh 

Ja) sajeg, du må komme bort. Så hadde han på seg en sånn der gammel slåbrok, 
en som han sikkert haddefått av oldefaren, elh- oldemora, og så zit. Bare med tøje: 
Da hadde vi stoppet drillingen og trukket oss litt opp. Ganlie Olsen var drillet det 
huskerjeg. Så begynte han med det ((God damn ib) - så hoppet han opp - det er en 
sånn bomme over den shakeren. Du vet, den varjo&ll av mud. Dette her var i to, 
halv tre tiden, så vidt såjeg huske? og om morgenen klokken seks, for vi skulle gå av, 
da sto han ennå, med den der morgenkåpa og pyjamas, da hadde han klarlagt, nå var 
detJUnnet. Da var oken&nnet. 

Men ennå hadde ikke vi tro, så vifortsatte å bore,jeg vet ikke hvor mange dagq 
jeg har ikke tall. » 

Den første brønnen de boret fikk betegnelsen 2/4 - 1 av planleg- 
gerne på basen i land. Her traff de gass, men de var ikke godt nok 
forberedt, så de plugget brønnen igjen. Plattformen ble slept tre hundre 
meter unna, og nå var de klare. De hadde alt under kontroll. De borte 
seg ned på åtte tusen fot og fant gass på nytt. 

For å teste om det også var olje i denne brønnen, ville de brenne 
gassen som kom opp i flammetårnet. Var det bare gass, ville røyken 
vzre hvit. Men var det også olje, ville røyken bli mørkere og etter hvert 
svart. De stod rundt flammetårnet og fulgte med. Etter en halv time ble 
røyken mørkere. Phillips' geolog, Jerry Fetters, ble så glad at han kastet 
hjelmen sin i været. 

Funnet - hendelsen som sprengte grenser 
Funnet av oljen ble erfart som grensesprengende i nesten enhver for- 
stand. For det første var funnet stort. Ed Seabourn så straks at det var 
mye olje. 

«Han rablet ned en melding til kontoret i Stavanger: I can cover the 
North Sea from here to the North Pole with oil.w7 

Max E Melli som var geolog på «Ocean Viking» forteller: 
((Borekronen spiste seg vei nedover - dypere og dypere - og plutselig 

på ca. 3.050 meter støtte vi på en stor gasslomme, og vi fikk et kraftig 
brønnspark. Gassdetektornålen fortsatte nok en gang ut til høyre forbi 
skalaen på instrumentet - og til vår store overraskelse begynte vi å få opp 
prøver av kalkstein mettet med olje. Oljen gav et lyst gult skinn - nesten 
selvlysende - lik gull. For meg så det ut som om vi hadde oppdaget en 
stor gullskatt. De amerikanske astronautene hadde nettopp landet på 
månen - og jeg husker at Ed Seabourn utbrøt: Det som astronautene 
har gjort er flott, men hva med dette?»8 



Egil Limajran den 
@sle lesgamme på 
(<Ocean V i ) .  

Månelandingen ble den målestokk som kunne uttrykke det storslåtte 
i dette funnet. Denne målestokken pekte også på menneskets teknolo- 
giske begavelse, oppfinnsomhet og dristighet, menneskets evne til å våge 
spranget ut i det ukjente: Å hente oljen opp av Nordsjøen var et våge- 
stykke ingen hadde prøvd. Utfordringene var mange - storm, hundre- 
årsbølger, strømninger i havet som ikke alltid gav oljen fra seg frivillig. 
Kreftene i Nordsjøen, energien i oljen som kom opp fra jordens indre 
med et voldsomt trykk, sprengte hverdagslivets rammer. 

Når folk skal fortelle om sitt liv på plattformene ute i havet, i denne 
tidlige fasen, leter de etter bilder, metaforer, som kan mane frem en 
forståelse av det grensesprengende. Samtlige vitner ser seg tvunget til å 
hente bilder fra dimensjoner som ikke har med oljearbeid å gjøre, for 
slik å etablere en unik målestokk for denne hendelsen. 

Ed Seabourn lignet det med å reise ut i rommet og innta månen. 
Duane Mills, amerikansk ekspert sendt til Nordsjøen av Phillips, lig- 

ner det med å oppdage Amerika. Innta «Ville Vesten» og finne handle- 
kraft og åndsnærværelse nok til å mestre farer av alle slag, og likevel få 
jobben gjort. 

Egil Berle, leder for sikkerhetsarbeidet offshore, har sett på det geolo- 
giske kartet som er laget over havbunnsstrukturene på Ekofiskfeltet. Her 
ser han konturene av Madonna med barnet. 

Det er naturens gaver koblet til menneskehetens særegne nyskapende 
skaperkraft som kommer til syne i disse metaforene. Eksistensens ytter- 



ste horisonter må tas i bruk for at funnet, som hendelse, skal bli forstått 
i den rette skala. 

Men det er hendelser som markerer omstendigheter rundt funnet 
som også fortelles. Disse hendelsene passer inn i den fortellingen som 
fremstiller funnet som en gave, men som også peker på at naturen ikke 
alltid gir fra seg gaven uten motstand. Og  når menneskene skal ta imot 
naturens gaver, kan det ikke skje uten prøvelser og hardt arbeid, en ka- 
tegori av prøvelser og hardt arbeid som nettopp ikke kan inntreffe på 
land. Nedenfor følger et eksempel på en slik fortelling. 

((Ocean Viking)) i hardt vær 
Når «Ocean Viking» lå i ro, var den festet til bunnen ved hjelp av åtte 
ankere, to i hvert hjørne. Da de hadde boret brønnen og funnet både 
gass og olje, var Schlumberger nede for å logge brønnen, gjøre den 
klar, og de skulle så stenge brønnen av for å gjøre forberedelser til selve 
boringen. Men da kom uværet over dem. Noen av ankerne slapp taket 
i bunnen, og plattformen begynte å drive av gårde. De andre ankerne, 
som fortsatt satt fast i bunnen, kom under plattformen, og den begynte 
å krenge. Det stod førti tonn rør i riggen, plattformen var topptung, og 
folkene ombord ble redde for at de skulle velte. De vurderte å bore hull i 
boredekket og la alle rørene gå på sjøen. Alt raste ned fra kjellerdekket. 
Det var hydrauliske hjul og slanger som fulgte med til bunns. De drev 
vekk fra denne brønnen med olje som de nettopp hadde funnet. Tre 
ankere brakk. De kunne ha risikert havari. 

Uværet ga seg, og det var om å gjøre å finne tilbake til brønnen. 
Dykkere var nede på havbunnen og lette, og de holdt på i seks dager. 
De lyktes med å finne stedet fordi de også fant en mengde tallerkener på 
havbunnen. De meldte til superintendanten: «Det lian ikke wre langt unna 
nå, for vijnner pletter!» Dette var tallerkener etter borerne: Da de holdt 
på å bore, hadde de ikke tid til å gå og spise. De fikk maten sendt opp i 
derricken. Når de var ferdige med å spise, sendte de tallerkenene ut på 
havet, kastet dem som frisbee-er. 

Fra «Hands» til fagpersoner 
Det var altså om bord på «Ocean Viking-» at det store skillet - repre- 
sentert ved funnet - fant sted. Funnet skapte en ny horisont der både 
nordmenn og amerikanere så arbeidet med olje i Nordsjøen som en 
mulig permanent aktivitet, og som ga karrieremuligheter. Funnet satte i 
gang en endringsprosess når det gjaldt arbeidets organisering om bord 
på ((Ocean Viking» så vel som i det norske arbeidsmarkedet generelt. 
Arbeidsmarkedet ble selvsagt formet av det svære funnet. Det ble et 
voldsomt behov for fagutdannet arbeidskraft, først særlig innenfor bo- 
ring, men etter hvert også innenfor produksjon og prosess. 

Salvesen hadde fått en svært god relasjon til den kanadiske toolpush- 



eren Dick Berg ombord på ((Ocean Viking». Salvesen var blitt ansatt 
av Odeco akkurat da behovet for faglært arbeidskraft begynte å melde 
seg. Han var roustabout to-tre måneder, så ble han roughneck og siden 
borer, gjennom Bergs assistanse. Amerikanerne og kanadierne begynte 
å rekruttere nordmennene til stadig mer ansvarsfulle jobber, ettersom 
de mestret oppgavene de fikk. To ganger ble Salvesen kontaktet av det 
konkurrerende kontraktørselskapet Smedvig som hadde behov for fag- 
folk og ville ha ham ansatt hos seg. To ganger svarte han nei, han ville 
bli værende fordi Dick Berg hadde bedt ham om det, og fordi han syntes 
at Berg var en ((fantastisk mann». 

Ingvar Bjørnevik opplevde også 
å Ei større faglig ansvar. Ingvar 
Bjørnevik og Egil Edvardsen 
spleiste wire, tok om bord kjemi- 
kalier til boreslammet fra supply- 
båtene, og fikk satt det på plass. 
De mikset kjemikaliene og laget 
boreslam. Til å begynne med 
opplevde Bjørnevik en begrens- 
ning når han ville vite mer om 
utstyr og arbeidsmåter innenfor 
boringen. Han opplevde at ame- 
rikanerne nødig fortalte om det, 
at de følte seg truet av hans øn- 
ske om å sette seg inn i utstyr og 
arbeidsprosedyrer. Likevel hadde 
hans in;eresse.blitt sett og satt pris 
på av den amerikanske toolpush- 
eren Frank Redford. Redford tok 
seg av Bjørnevik og ga ham mu- 
ligheter på plattformen. 

Bjørnevik ble forfremmet etter 
å ha vzrt ~å ((Ocean Vikinw i ni 

V 

måneder. Han ble kranfører og 
roustabout-pusher. Han fikk an- 

g !C svar for å gi arbeid til fire rousta- 
bouter som gikk dagskift, oppga- 

4 7 ~ ~ e n o m b o r d l å  ver som hadde med vedlikehold, maling og spyling å gjøre. Innenfor 
Ek0f.k 2/4 Q dette ansvarson~rådet lå også det å beregne mengden av maling det 

til enhver tid var behov for, og å bestille den. Disse bestillingene måtte 
dokumenteres, skrives ned og leveres til toolpusheren. I tillegg hadde 
Bjørnevik ansvar for to som gikk natt; en kranfører og en roustabout. 

Oppgaven som kranfører var å gi service til boredekket med alt ut- 
styret som trengtes, enten av foringsrør eller borerør. Bjørnevik ble en 



dreven kranfører. Men med forfremmelsen kom også inngangen til det 
<<rommet» der amerikanerne kunne brøle til ham: « Z k e  thefirst chopper 
in!». Frank Redford hadde aldri brølt dette til ham, forteller Bjørnevik, 
men han hadde sagt: «Jeg kanjnne en bedre kranoperat~~r enn deg!» 

Bjørnevik forteller: 
«Om morgenen, når vi startetjobben, da hadde vi en sueisebu, og vi tok ka_2en vår 

inn d q  for vi virkelig satte i gang Det var kaldt ute, og det var godt med den kaf- 
Jekoppen forst. Dessuten diskuterte vi hva vi skulle gj0re den dagen. Vi måtte vare ute, 
påpbb, klokken seks om morgenen. Så, en dag, roper too&usheren Frank Redford: 
Inguar! Du@r en båt på babord side! Jeg kikket ut og så en supplybåt. Jeg tenkte 
-jaja, den har ikke ankret ennå. Jeg har tid nok. l4 drakk videre. Da hortejeg Frank 
Redford brole: Det liger en båt på babord side! Og i &et av natten hadde det kom- 
met en annen supplybåt, den lå allerede ankret, ogjeg f0k opp i kranen i en vill fart. 
Jeg hadde intercom der oppe i kranen. Det sto noen mere sementblokker på dekket på 
denne båten. Frank Redford brolte på intercomen: Ingvar! De to sementblokkene skal 
rett inn i den sueisebuen! Da suartejeg stilt og ro1ig:Jeg har ikke tid til å snakke med 
deg for det ligger en båt hes på babord side. 

Kranenjeg satt i varplassert på utsiden av plattformen, og det var en gangvei mel- 
lom derjeg satt og Frank Redfords kontor Jeg så at han kom ut av kontoret og hyttet 
med neven til meg)) 

Etter hvert mestret Bjørnevik kranen så godt at han kunne gjøre 
«småtriksjobbem med den og losse båtene raskt. Det å mestre en kran 
på en plattform som krenger og beveger på seg, krever en lokal kunnskap 
om kranen; om hvordan du kan motvirke de bevegelsene som kranen 
settes i når plattformen beveger kraftig på seg. På «Ocean Viking» var 
det to kraner, en styrbord og en babord, to forskjellige kraner som krev- 
de ulike former for tiltak når kranføreren skulle betjene dem. Kranen 
på styrbord var en vanskelig kran, plassert helt ute på kanten av dekket. 
Den var mer ustadig enn kranen på babord side, som var plassert litt 
lenger inne på dekket. Bjørnevik forteller: 

((Det var noen mere byer der rPn7en til ankeret gikk gjanom. Ankeret som3stet 
plattformen til +bunnen. Når vi skulle &$ytte oss, så gikk supplybåtene bort til 
byene, dro ankeret opp og holdt det oppe. En gang m m  vi var underjytting, hadde 
viJått bqwn opp på dekk. Det var bevegelse i @gen. Og styrbord kran var vanskelig 
å spre. Redford ville ha meg til å lo@ byen oppJTa sprbord side og@ den over på 
babord side. Harer du den? 

Jeg sa atjeg skulle prove. Jeg sa tilfolkene på dekket atjeg raskt skulle slippe 
blokken ned, og så måtte de raskt hekte byen på og så komme seg unna,&r det blefort 
slengpå bommen. Jeg tok blokkm veldig raskt til vers, til topps; jeg skulle legge byen 
på en catwalk som er stedet der alle rorene legges, og som er skillet mellom sprbord og 
babord. Dajeg kom opp med byen, så kjentejeg at det begynte å svinge. Jeg tenkte 
med meg selv: Dette går galt, Inguai: For hvisjeg bråbremset, så ville suinpren ryke. 
Så mingtejeg kranen, og plattformen begynk å krenge, og så droppetjeg lasta mens 

jeg suingte den. Det var utrolig atjeg klarte det. Jeg droppet btyenjnt ned ogjkk kra- 



nen under kontroll. Nå varerjeg en uke til, tenktejeg med meg selv. Og da var Redford 
imponert. Da haddejeg også urert om bord der noen ås)) 

Andre kranførere kunne være uheldige i betjeningen av denne kra- 
nen. Flere ganger ble Ingvar Bjørnevik purret midt på natten - han 
måtte komme ut for å hjelpe kranførere som hadde fått kranen ut av 
kontroll ved at bommen på kranen var begynt å svinge frem og tilba- 
ke, etter hvert i så store bevegelser at den vanskelig lot seg hente inn. 
Bjørnevik visste i hvert tilfelle hvilke bevegelser han måtte gjøre med 
kranen for å motvirke denne ukontrollerte svingingen av bommen - og 
slik, langsomt, hente den inn og stabilisere den. Bjørnevik forteller om 
enda en hendelse: 

((En kranforer var påjobb, ogjeg ble purret om natten. Det hadde utert noen nede 
på plattformleggenefor å $re enjb6, og nå skulle de opp i&. OJte ble det brukt en 
livbåtfor å heise folk opp gen, etter endtjobb. Kranforeren satt i kranen. Det var en 
amerikaner som purret meg: Kranforeren har problemer med krana! Han haddefått 
slmg på bommen. Dajeg kom ut, var det en slengpå@rti meta Ogjire mann satt i 
båten som svingte - vanvittk -Jim og tilbake, sammen med bommen. 

Jeg måtte overta kranen. Jeg måtte langsomt motvirke slengen og@ kranen tilbake, 
og det var veldig vanskelig. Det var enjyktel@ oppgave, for det sattjre mann i den 
båten. En ting er å trikse med kranen når det er dodt materiale vi heiser og lastel: En 
helt annen ting er det når det er snakk om liv. 

Menjeg klarte å hente kranen inn, ogjeg satte båten nedpå dril&$en. Da hadde 
jeg hjertebank. Da var jeg redd. Det kunne gått galt! Det var mennesker ombord i 
båten! En av dem som satt i båten sluttet etter den opplevelsen, men han ble senere 
ansatt i Phillips.)) 

Bjørnevik ble purret når alt annet slo feil. Hans faglige dyktighet 
gjorde ham til kandidat til ledende posisjoner offshore. Amerikanerne 
så ham i kranen, og slik brøt han ut av en stereotypi de hadde av nord- 
menn som «kropper» og underordnet arbeidskraft, til å bli sett som 
et individ med særlige kvalifikasjoner og kunnskaper. Den sementerte 
gruppeinndelingen mellom amerikanere og nordmenn ble brutt, nasjo- 
nalitet og etnisitet forsvant som brukbare merkelapper i oppbyggingen 
av en arbeidsstruktur offshore. Ingvar Bjørnevik ble en «amerikaner» i 
det at han ble leder, men han forble også, på mange måter, atskilt fra 
dem i sine refleksjoner over hva slikt lederskap innebar. 

Lederes dilemma 
Ingvar Bjørnevik hadde en bestemt opplevelse som roustabout-pusher. 
Denne opplevelsen fikk konsekvenser for hans oppfattelse av det å vaere 
i en lederposisjon offshore. 

Han lå og sov, og så ble han purret av Frank Redford. En kranfører 
som gikk natt, hadde vært uheldig og fått bommen brukket av kranen. 
Bjørnevik måtte straks komme. Det hadde ikke skjedd noen skade annet 
enn på bommen, og det var ikke stort å gjøre med det på det tidspunk- 



tet. Bjørnevik var leder for den uheldige kranføreren, men han kunne 
ikke rette opp skaden i ettertid. Dette prøvde han å forteile toolpusher- 
en. Frank Redford tok det ille opp. Der og da korrigerte han Bjørnevik, 
og han sa til ham: 

cgeg skalfortelle deg noe. Når noe sånt s b q  er del ditt ansvai: Det betyr at du 
ikke har Lrt kranf~reren godt nok opp.)) 

Bjornevik forteller: 
«Den tokjeg til meg Den syntesjeg virkelig var alvorlig! Den satt godt. Jeg låjo 

og sov! Senere, dajegjobbetfor Phillzps, da var det det samme: Gjorde en av operato- 
rene mine noe fhl, da var det mitt ansual: Da haddejeg ikke hrt dem godt nok 

A bli rekruttert inn i fagarbeid medforte rekruttering inn i leder- 
posisjoner der en fikk ansvar for andre og for verdifullt materiell. Ikke 
bare for andre menneskers sikkerhet, men også for deres kunnskaper 
og deres evne til å betjene maskinelt utstyr. En leder skulle lære opp og 
overføre erfaringer med rigg og maskiner, slik disse fremstår i all slags 
vær og ved alle slags hendelser. 

Denne kunnskapsoverføringen fra leder til underordnet var knyttet 
til tekniske ferdigheter og en faglig teft i forhold til hvilke utfordringer en 
møtte i Nordsjøen. I den amerikanske oljearbeiderkulturen kunne denne 
fagligheten ikke skilles fra en særegen sosialisering av den unge arbeide- 
ren. Da Frank Reford anklaget Bjørnevik for ikke å ha laert kranføreren 
godt nok opp, var det ikke først og fremst de tekniske ferdighetene han 
tenkte på. Like mye gjaldt det kranførerens personlige kvaliteter: Med 
hvilken innsats, hvilken glød og hvilken offendje var det arbeideren 
gikk til oppgavene som var for hånden? Den amerikanske lederen så et 
emne i Bjørnevik. Det var nettopp dette individuelle emnet som var den 
kvalitet som gjorde det mulig å rekruttere Bjørnevik ut av den anonyme 
norske gruppen og inn i et lederskap som kunne ta ansvar offshore. Et 
slikt emne var knyttet til faglig dyktighet, men det var også en form for 
personlig innsatsvilje, et driv, en kreativitet som nettopp var personlig 
unik, spesiell for den enkelte, en kvalitet som ikke bare springer ut av 
hva han&r, men også ut fra hvem han er. Redford anklaget i realiteten 
Bjørnevik for å ha vart for lite bevisst på nettopp denne dimensjonen i 
opplæringen av en annen nordmann. 

Hva var det for et arbeid de stod oppe i? Ny kunnskap skulle vinnes 
om oljeproduksjon til havs der vær og bolgehoyde var mer dramatisk til 
stede enn på noe annet sted amerikanerne hadde jobbet før. Dette var 
en situasjon der arbeidets erfaring var det eneste fundamentet for kunn- 
skapstilegnelse, hver og en måtte bryne seg på både naturelementer, 
plattform og teknologi for å få oljen opp av havet. En dyktig oljearbeider 
var villig til å (Jump off the platform» for lederen. En militær disiplin 
der arbeideren fjernet alle private behov og ofret seg, men samtidig også 
beholdt den personlige utformete kvaliteten - emnet som gjorde arbei- 
deren potensielt til en likemann med lederen. Oppgaven var stor og 



fordret en sosialisering av den enkelte der han ble omformet fra å være 
en privatperson, til å bli en som både underordner seg, og ble en driv- 
kraft i forhold til prosjektets krav. Oppgaven var å overvinne og temme 
en utfordrer som besto av Nordsjøens og oljens energi. Det er dette som 
ligger i begrepet om «Ekofisk som sivilisasjonsprosjekt». 

Bjørnevik tenkte på en annen måte. Hans faglige dyktighet visket 
ikke ut hans evne til å reflektere over den tilvaerelsen han var i her ute, 
på en mobil plattform i Nordsjøen. Det var umulig å ta ansvar når en 
sov, og det var umulig å bibringe de underordnede nøyaktig den samme 
balanse og de samme kunnskaper som en rådde over selv. Ting kunne 
skje - uforutsett - og sette til side all den kunnskapen som menneskene 
her ute hadde opparbeidet seg innen oljeproduksjon. Det var nettopp 
essensen ved livet på plattformer i Nordsjøen. 

Frank Redford ville ha Ingvar Bjørnevik over i boring. Han ville at 
Bjørnevik skulle bli derrickmann for ham, men Bjørnevik ville ikke. cgeg 
kan &e ta mudpr0verh (&ei, men det skaIjeg$ort hre deg), sa Redford. Bjarnevik 
sier at han tror at den amerikanske toolpusheren så et emne i ham. Og 
emnet ble foredlet til han kunne G stempelet leder og fagarbeider. 



-2- qb, 
- W  I..[ nde restproaukon 

Da oljen var funnet, leide Phillips jekkopp-riggeng Gulftide fra kontrak- G1ifideli 

tørselskapet Canam. Gulftide var opprinnelig en boreplattform som ble Ek@sskfelte'. 

bygget om til produksjonsplattform. Boretårnet ble gjort om til flamme- 
tårn. Plattformen var en flyttbar rigg som nå ble plassert på Ekofiskfeltet, 
i en posisjon mellom der Ekofisk 2/4 Alpha og Ekofisk 2/4 Bravo senere 
ble bygget. Kompetansen innen produksjonsteknologien ble hyret inn 
gjennom det engelske kontraktørselskapet Flopetrol, som også eide det 
nødvendige utstyret. I dette selskapet jobbet det engelskmenn som kom 
fra raffinerier rundt Newcastle. De var lært opp til jobben som nå ventet 
dem om bord på Gulftide. 

I november 1970 var det to nordmenn ombord, en telegrafist og 
en motormann. I februar 197 1 kom det flere nordmenn via ansettelse 
i kontraktørselskapet Canam. Ellers var det engelskmenn og skotter i 
catering og kontraktørselskap. Totalt var det mellom 30 og 35 mann om 
bord på denne tiden. 

Nordmennene gikk inn som hjelpearbeidere og jobbet sammen 
med engelskmennene i Flopetrol. Gulftide drev en testproduksjon for 
Phillips og det var om å gjøre å slå fast at kalkreservoaret på havbun- 
nen i Nordsjøen var i stand til å produsere olje.'' Det ble produsert ca. 



40.000 fat olje daglig, fra fire brønner, i denne prøvefasen. Slik bidro 
Gulftide til en viss opptjening for Phillips, og var med på å finansiere 
oppbyggingen av Ekofiskfeltet. 

Nordmenn blir operatører 
Med det svære, driwerdige oljefunnet etablerte operatørselskapet 
Phillips Petroleum Con~pany seg i Nordsjøen. De planla utbygging av 
feltet med faste installasjoner. De brukte sin konsernorganisasjon i USA 
til å rekruttere faglig personell og samarbeidspartnere til å realisere 
både bygging og konstruksjon av stabile plattformer i tillegg til en be- 
gynnende produksjon av oljen på feltet. 

12 .  februar 1973 ble det ansatt tolv nordmenn som skulle bli operatø- 
rer i produksjonen, og som med det skulle ta overjobbene som Flopetrol 
hadde hatt. De tolv ble ansatt som operatør trainees. Gulftide ble opp- 
læringsplattform for norske trainees som ble ansatt av operatørselskapet 
Phillips som nå ville ta over produksjonen selv. Amerikanere med bak- 
grunn fra Phillipseide raffinerier i USA ble hentet til Nordsjøen som 
arbeidsledere og instruktører. Disse amerikanerne kom med en annen 
type kompetanse enn de amerikanske borerne. Det var også et kultu- 
relt skille mellom amerikanske borere og amerikanske produksjonsfolk. 
Nordmenn sa: 

«Da de amerikanske produksjonsfolkene kom oflshore, var det de siviliserte og 
kultiverte amerikanerne som kom.)) 

De amerikanske produksjonsfolkene sa: 
E$ Berle på dekk på ((The drillers were a completely dzflerent breed of people, they swore and drank 
Guguie. hud no family andfiends, movedjomjeld tojeld and had no roots anywhere)). 

Det er på tide å se nærmere på 
de amerikanske plattformsjefene 
som kom fra amerikanske raffine- 
rier til Nordsjøen, for å overfire 
runnskap om oljeproduksjon og 
lede nordmenn i arbeidet. Disse 
amerikanerne fikk stor innflytelse 
i utformingen av en oljearbeider- 
kultur på Ekofiskfeltet, ikke bare 
om bord på Gulftide, men også på 
de første faste installasjonene som 
i 1973, ble reist ute i Nordsjøen. 

Sweeny Refinery i Sweeny 
Texas, er et godt eksempel på en 
arbeidsplass som avga mange 
amerikanere til arbeid og ledelse 
på Ekofisk. Raffineriet sørget for 
opplæring av disse amerikanerne, 



samt integrerte dem i en særegen arbeiderkultur. En innsikt i arbeid, 
kunnskap og arbeiderkultur på Sweeny Refinery gir også en innsikt i 
den særegne arbeiderkulturen som vokste frem på plattformene på 
Ekofiskfeltet. 

Sweeny Refinery 
Sweeny Refinery ligger i den lille 
byen Sweeny, Texas. Raffineriet 
er plassert nær Mexicogulfen, et 
par timers kjøretur sørover fra 
Houston. Raffineriet tar imot ar- 
beidskraft fra en rekke av små lo- 
kalsamfunn i regionen. Sweeny, 
West Columbia, Bay City og 
Lake Jackson er noen av dem. 
Befolkningen i denne regionen har 
levd av olje i mange generasjoner. 
Sweeny er knyttet til produksjon, 
mens West Columbia tradisjonelt 
var knyttet til oljeboring. En kan 
fortsatt se nikkepumper i gang ute på marker der kveg rusler beitende Swee~ra&n~iet. 

omkring. Hovedgaten i West Columbia heter Roughneck Drive, og fot- 
ball-laget heter «The Roughnecks». Innbyggerne i disse lokalsamfun- 
nene har sine foreldre i oljen. En mann som er pensjonert fra sin jobb 
i raffineriet har en svigerfar som har vxrt tidligere borer i området. 
Mann og kone har begge vokst opp innenfor en sterkt tilstedeværende 
oijearbeiderkultur. 

Sweeny Refinery var opprinnelig statlig eid, etablert i 1943 for å pro- 
dusere flybensin til militærfly under 2. verdenskrig. Siden kjøpte Phillips 
raffineriet, og det er blitt bygget ut betraktelig, det er 988 personer an- 
satte der i dag". Flere mindre lokalsamfunn i regionen holdes i gang 
av dette raffineriet. I dag ansettes stadig nye folk, sønner og nevøer av 
pensjonerte prosessfolk rekrutteres inn i raffineriet. 

Folk som jobbet der i 1970-årene, hadde begynt i ung alder, og arbei- 
det seg opp fra hjelpearbeider til stillman.I2 For å komme i en slik posi- 
sjon, har personen gått fra avdeling til avdeling innen raffineriet. Han 
har lært seg de ulike prosedyrene i &at-crack unit» (enheten der olje- 
molkylene brekkes opp, for at oljen kan gå inn i en raffineringsprosess, 
og gjennom den til en stadig høyere oktan). Han har jobbet i «Ethylene- 
unit». Det var vanlig at folk startet på en enhet, og etter to til tre år 
roterte de til en ny, der de lærte en helt ny prosess. 

Opplaeringen foregikk - og foregår - ved at eldre lærer opp de unge. 
Det danner seg et nært forhold mellom lærer og elev. Den unge arbeide- 
ren må lære seg oversiktskartene over rør og ventiler, de må kunne over- 



føre disse kartene til de konkrete rørene og ventilene i bedriften, og igjen 
overføre rørenes retning og utstrekning til skjermene i kontrollrommet. 
Rørene - som ute i raffineriet kan se ut som en tallerken spaghetti -skal 
identifiseres, ett for ett, knyttes til ulike kjemiske funksjoner og proses- 
ser og identifiseres til ventiler og sikkerhetsventiler. Å jobbe på de ulike 
enhetene på raffineriet fordrer kjennskap til teknologi og kjemi, og ikke 
minst til sikkerhet. Å jobbe på ramneri krever høy bevissthet omkring 
sikkerhetstiltak. 

Folk som startet på «gulvet» i raffineriet ble etter hvert rekruttert 
opp i ledende posisjoner, først og fremst ved å gå inn som ferievikarer 
når fast ansatt lederpersonell hadde fri. Samtlige som ble rekruttert til 
Norge hadde gått gradene opp til stillmann. Alle hadde erfaring fra flere 
ulike enheter ved raffineriet. Mange hadde også vaert med på å starte 
opp nye enheter ved bedriften, og denne erfaringen var god å ha med 
seg. Erfaringene med start-up i Nordsjøen var også en ressurs når det 
senere igjen skulle startes opp nye enheter ved raffineriet i Sweeny. 

Jeg vil nå la teksten skifte takt. Fortellingen som følger er min egen 
og tar for seg erfaringene fra et minifeltarbeid jeg foretok på Sweeny 
Refinery i mars 2004. Her er det jeg som er vitne til hvordan en tidli- 
gere stillman med erfaring fra Nordsjøen møter sine tidligere kolleger 
og lærlinger. 

Jeg fikk altså vaere med Bill Keener, tidligere stillman i Sweeny 
Refinery, og plattformsjef på Ekofiskfeltet, til Sweeny Refinery. Det 
er første gang han besøker sin gamle arbeidsplass etter at han sluttet. 
Vi ankommer en avdeling der han har vaert stillman, her har han lært 
opp flere av dem vi mater. Alle roper <&i Mr Keener! Areyou coming to 
work here again? Areyou going to give us a hand?» De samler seg rundt ham 
og klapper ham på skulderen, og de er tydelig glade for å se ham igjen 

Bia ORJ' ICeenej: gamle tomter. Det er også tydelig at han setter pris på det. Han 
spøker med dem: 
((So thG is wlzere all the 
(neiorlo, done?)) - og 

- -  . 
de svarer: deah, Leie 

aye cworking), all 
right!)) Jeg snakker 
spesielt med Gerald 
Dewees- den nå- 
værende stillman 
på avdelingen. Han 
forteller at han ble 
laert opp av Keener, 
og at han har gode 
minner fra den tiden 
de jobbet sammen. 



Bill Keener sitt mann- 
s@ på Ekofik 2/4 
Tjv. Bill Keenq 
Barny Holle>; D y b  
Noolan, Rudi Daizi, 
Rune Hambre, Birger 
(Freddy) Aarthun, 
Hans Karlsen, %r 
@lleberg og Ove 
Haugen. 

Keener var en dyktig mann. Han illustrerer for meg hvordan opplæ- 
ringen foregikk: Keener, lederen Chris Coon og jeg har nettopp vært 
og sett på noen rør og ventiler der Keener jobbet. Stillmanyen tegner 
disse rørene og ventilene for meg. «SlikgiWcjeg mellom de faktiske r~rene og 
skrivebordet h q  der Mr Keener sa atjeg måtte tegne dem og besknve det som 
skjedde i disse r ~ r e n e . ~  I tillegg henter han offisielle tegninger av samme 
utsnitt av rør og ventiler, og viser hvordan hans egne tegninger er 
parallelle til de offisielle tegningene. Hans egen tegning er spesiell for 
ham, unik. Han signerer tegningen og gir den til meg, som var det et 
kunstverk, hans eget personlige bidrag. 

Dette er et godt eksempel på hvordan noe individuelt beholdes 
tvers gjennom «on the job training». Kunnskap om prosess er en all- 
menn kunnskap knyttet til et regelverk - ikke minst i forbindelse med 
sikkerheten. Men kunnskapen har også ulike nivåer og aspekter. En 
novise skal knytte sammen de faktiske rør, pumper og ventiler, til for- 
melle og allmenne tegninger av disse rørene. O g  han skal selv kunne 
tegne dem, og forvandler da den allmenne kunnskapen til en anled- 
ning for synliggjøring av egne, unike evner. Det er nettopp gjennom 
denne prosessen i individuell retning at en stillman kan gjenkjenne 
et emne i en person. I oljearbeid er det nødvendig å gjøre bruk av det 
individuelle emne hos den enkelte, det er her en unik skaperkraft kan 
spores. 

Når en person hadde lært seg arbeidet ved ulike avdelinger i raffi- 
neriet, ble han etter hvert aktuell for rekruttering til ledende posisjoner. 
Han kunne selv bli stillman ved en avdeling. Men da måtte altså eldre 
ledere se et emne i ham. Dette emnet - eller kvaliteten - var altså ikke 
allment, var ikke festet i et regelverk for opprykk. Det var enkeltperso- 
ner som rekrutterte kandidater til lederposisjoner i raffineriet, og disse 
enkeltpersonene kunne vaere uenige seg imellom om hvilke kriterier som 
her skulle gjelde. Bill Keener forteller: 



dlet  å plukke ut gode ledere er uanskel& Ulike folk se-r etter ulike hvaliteter hos 
folk når de blir vurdertfor lederpohjonex ISweenyrafineriet var detfor eksempel noen 
som ~ebutterte folk til lede7;bosisjono; men når så andre overtok, såJiWc disse rekrut- 
tertefolkene sparken. De ble tuunget til å gå av - fortidspensjonere seg.)) 

Slik kunne rekruttering sies å være knyttet til personlige kriterier, og 
også dette var szregent for den amerikanske oljearbeiderkulturen, både 
i raffineriene og på Ekofisk, blant borere og produksjonsfolk. Nettopp 
her kan vi også finne noe av forklaringen på at så mange, uten påvisbar 
grunn, fikk beskjeden: (&u can take thefirst cho#e~ in!,,, for siden å finne en 
trygg jobb på en annen plattform, som vi siden skal se var tilfellet. 

Et emne i en person var selvsagt definert av dyktighet i arbeidet. Men 
det kunne ikke skilles fra personlige forhold. «On the job training», og 
rekruttering inn i en stigende yrkeskarriere, gjorde arbeidskunnskaper, 
og personlige karakteristika, til vesentlige aspekter ved konstruksjonen 
av en arbeider. Arbeidet, arbeidskunnskapen og karrieremuligheter ble 
formidlet gjennom nære personlige relasjoner. 

Da jeg fulgte Keener rundt på raffineriet og var vitne til hvordan 
møter med gamle arbeidskamerater fant sted, følte jeg meg hensatt til 
Bergens Mekaniske Verksteder, Solheimsviken, i Bergen. Her har jeg 
jobbet som sveiser i åtte måneder, som et ledd i et antropologisk feltar- 
beid. I et senere avsnitt vil jeg gjore en mer systematisk sammenlig- 
ning mellom trekk i den amerikanske oljearbeiderkulturen og trekk ved 
Bergens Mekaniske Verksteder, Solheimsviken, som en representant for 
en typisk norsk arbeidsplass som sysselsetter i hovedsak menn. Her vil 
jeg bare gi et spontant inntrykk av fellestrekk mellom de to arbeidsplas- 
sene: Også på BMV florerte den slagferdige spøken som jeg- var vitne 
til på Sweeny Raffineriet. Spøken der arbeidsplassen fremstilles som en 
kontekst for notorisk latskap er den samme ved begge bedriftene. Det 
samme kroppsspråket var der også: Plassere en svær neve på skulderen 

Fredrik Broadlrursi på 
EkoJisksenterei. til den andre. Vippe litt på hjelmen. Den kontinuerlige pågående lat- 

teren. Gruppene som samler seg, der den enes bevegelse setter i gang 
reaksjoner hos de øvrige, som om de tilhører samme kropp. De samme 
gruppedannelsesprosessene: Menn som har lange ansettelsesforhold 
- 30- 40 år i begge bedriftene - går inn i et kameratskap der gruppen 
de jobber i, og drikker sin kaffe med, blir like ncer som familie. 

Så tilbake til pionerenes fortellinger om hvordan opplæring til kom- 
petent oljearbeid foregikk. 

-- 

i< 4 Produksjon og opplæring på Gulftide 
Det er først når nordmennene går fra kontraktørselskap til operatørsel- 
skap at de også ser seg selv som permanente deltagere i oljenæringen. 
De som var ansatte i kontraktørfirma, Canam eller Odeco, var opp- 
tatt av å Ei komme over i Phillips. Teddy Broadhurst og andre sier det 

m samme: 



cd$ segjobb i et operat0rselskap var statusja dag h. Det var operat0rseLskapet 
som hadde byget plat@rmae som stod på sj0bunnen. Plattformene kom til å bli 
stående og Phillips kom til å bli vmende, t a k k  wi, så lenge vi er i arbeidgir aldex 
Phill$s var c r h e  de la crhe.  Det var det firste operat0rselskap som hadde$tt det 
til. De la heller ikke skjul på at vi fra Gulfiide var de4rsk  som skulkfå overta når 
plattformene varfed%e.e.,~ 

Å begynne som trainee på Gulftide, ansatt av operatørselskapet 
Phillips, ga en følelse av å gå inn i et arbeidsforhold som skulle vare til 
pensjonsalder, og som ga muligheter til kompetanseøkning og en sti- 
gende yrkeskarriere som en ikke fant i norske arbeidsforhold i land. De 
faste installasjonene som tok form i havet omkring Gulftide var det før- 
ste, materielle tegn på de store mulighetene i Nordsjøen. 

Å beunne  som trainee betydde en lønn på kr 29,- i timen, eller en 
årslønn på kr 39.000,-. En maskinist i utenriksfart tjente, til sammenlig- 
ning, kr. 70 - 80.000,- i året. Om en maskinist fra Handelsflåten begynte 
som trainee offshore, ville det si å gå fra et ansvarsfullt fagarbeid til å 
komme i et ansettelsesforhold der en ble satt til maling og rustpikking. 
Det var flere som sluttet da de erfarte dette. Men andre valgte å inves- 
tere lav lønn og hardt arbeid i forhåpningene om en solid yrkeskarriere 
ute i havet. 

«Ocean Viking» hadde boret hullene, og brønnene ble gjort klare 
for produksjon. Gulftide produserte olje og den hadde separatorer som 
prosesserte oljen - skilte den fra gass og vann. 

To greske tankere ble hyret inn i denne første tiden: «The0 Tokos», 
og «The0 Geneton). Oljerør fra Gulftide var festet til lastebøyer, og 
tankbåtene la seg til ved bøyene og fikk oljen ombord. Når det var dår- 
lig vær, kunne båtene ikke legge til, og produksjonen måtte stenges ned. 



Det var s i  varmt på GulJide på 
grunn av gmsJIarnmnen, at det 
gikk an å skke e g  på dekk 

Slik var det en stadig åpning og nedstengning av brønnene. Når 
brønnene hadde vært nedstengt, måtte dykkere ned til bunns for 
å starte brønnene opp igjen. BOPen, eller «juletreet» - med alle 
ventilene - stod på havbunnen. Det hydrauliske systemet som 
skulle ha tatt seg av åpningen av ventilene, var ikke til å stole 
på. Det var gammelt og primitivt utstyr, Dykkere var en yrkes- 
gruppe med fast tilhold på Gulftide, slik de også var på «Ocean 
Viking)). 

Til å begynne med produserte Gulftide fra fire brønner. Det 
var et fryktelig bråk. Det var ikke bare støy som traff ørene, ly- 
dene satte i gang en vibrasjon i plattformen. I tillegg var det til 
tider brennhett om bord. Gassen som kom opp ble brent i flam- 
metårnet og utviklet en sterk hete. Bråk, hete, vibrasjoner i dek- 
kene ombord, gjorde arbeidet på Gulftide til en kroppslig erfaring. 
Nordmenn som jobbet her forteller om hvordan de speilte sine 
egne kropper i plattformen som ble utsatt for ustyrlige krefter av 
trykket i oljen og stormene til havs. 

Nordmennene lærte seg å lytte etter kvaliteter i støyen. Ved å 
legge hånden ned på maskineriet kunne de kjenne om akslingen 
og foringene begynte å bli slakke. Slakke foringer kunne føles i 
håndflaten som en egen form for vibrasjoner. Det var ikke et mo- 
derne kontrollrom på Gulftide der en kunne måle slike forhold 
lenge før det kommer til vibrasjon. Vedlikehold, renhold, orden 
og tilsyn var en del av kontrollen av at alt maskineri fungerte som 
det skulle. 

Amerikanerne lærte nordmennene at det skulle vzre rent og 
ryddig på plattformen. Nordmennene gikk med en fille i baklom- 
men hele tiden. Var det et lite drypp fra en pumpe, skulle det 
straks tørkes vekk sånn at en kunne se om det kom et nytt drypp 
der, og hvor fort det nye dryppet eventuelt kom. Ved å holde det 
rent var det mulig å spore lekkasjer. 

Slik ble skillet mellom ufaglaerte og faglærte jobber utslettet. 
Det å vaske fikk en mening som knyttet handlingen til et bevisst 
overoppsyn og fagarbeid. 

Da nordmennene ble ansatt som trainees i Phillips, kom det 
også laerebøker de måtte studere, og de gikk inn i «on the job trai- 
ning>>. Som trainee i Phillips var det både elementære oppgaver 
som vasking og maling en ble satt til, men det var også opplæring 
i utfordrende og teknisk vanskelige arbeidsoperasjoner. 

I tillegg til arbeidet offshore - boklig og praktisk - ble det sat- 
set på kurs i Stavanger og på selvstudium på fritiden. Flere rea- 
gerte på det nivået amerikanerne antok at nordmennene befant 
seg på, faglig. Olaf Bendiksen forteller at han steilte da han åp- 
net en av Phillips) lærebøker, for der å se en tegning av en ham- 



mer og en tekst under: «This is a hammer». Nils Eriksen forteller 
om en nordmann som hadde bakgrunn som elektroingeniør, og 
som sluttet da han ble spurt om han «kjente til Ohms lov» på 
kurset i Stavanger. Undervisningen i Stavanger var en periode 
der nordmenn og amerikanere lærte hverandre å kjenne når det 
gjaldt teoretisk og praktisk kunnskapsnivå. Nordmennene sier: 
<dlet var her amerikanerne mdelZpfontod at vi ikke var på steinalderstadieh>. 4 
Amerikanere som Rocky Mount sier: (flordmennene var smarte. De 3 
hadde bakg-)unn som nzaskinister og fa  skolegang». Radiorominet på Cupide. 

Folk Som var blant de tolv trainees forteller om hvordan den- 
ne fasen med opplæring mobiliserte et voldsomt engasjement. 
En forteller at han jobbet først skiftet sitt på 12 timer, og så leste 
han i håndbøker som Phillips hadde fått sendt fra USA, bøker fra 
American Petroleum Institute. Med jobb og læring var arbeidsda- 
gen på 18 timer. Flere forteller om den entusiasmen de ble drevet 
av i denne fasen da de skulle lære seg oljeproduksjon. Hvordan de 
lå på køyene, leste og diskuterte. 

Den amerikanske supervisoren, Phil Case, var særlig dyktig til 
å tvinge dem til å lære. De fikk oppgaver som skulle løses. Dette 
var tekniske oppgaver som skulle løses i praksis, i arbeidet, og 
som derfor krevde oppøving av behendighet. Men disse samme 
oppgavene hadde også en teoretisk dimensjon, derfor måtte de 
også forelese om dem for hverandre. Kombinasjonen av læring 
på jobben, teoretisk og praktisk, med kurs i Stavanger der de satt 
på skolebenken, var selvsagt en svært sterk faktor i det å bli formet 
som oliearbeider. 

Denne interessen for et fag som nå ble etablert hos nordmen- - 
nene, iherdigheten som de pugget med, diskuterte og sjekket 
hverandres kunnskaper med, fikk den virkningen at alle arbeids- 

Dekket på Gulf2ide blir spylt og 
vasket. 

- 
oppgavene ble trukket inn i denne faglige atmosfæren. 

Birger (Freddy) Aarthun forteller fra denne første tiden: 
{(Det var nyttfor oss alle. Vi måtte hesjagrunnen av. Dette varplpsess, 

og selv om jeg var mashningenim og en chief på maskin, så var vi operatarer 
hel: Det bepr at du repam-er ingenting, du er ikke mekanika; du skrur ikke på 
noe. Du skrur ba7-e på vmtilq opp og gjen. Og du behandla dette prosess- 
anlegget - gassen som går gjennom anleget, ofre og vann - du overvåker det, 
sorger for at der ikke oppstår farlZpe situasjonex Dette må man h e ,  og når 
man skal stå ute i havet, ganske alene, så bar man ha så gode kunnskaper at 
hvis det oppstår m s-ituasjon, så skal man &e inn og ta de rette avig0relsene. P1n1Efor,,,9g 
Hvis ikke er det en bombe. Jeg syntes (let var pkt å$ en god innf9ring.u A,,,/,,, 

Ved siden av at det ble undervist i oljeproduksjon og prosess, 
fikk alle operatør-trainees også sette seg ned med tegningene over 
de nye, faste installasjonene som skulle bygges. Det var trainees 
som skulle bli den faglærte arbeidskraften disse nye plattformene 



ville bli bemannet med. De satt og studerte tegningene over Ekofisk 2/4 
Alpha, Ekofisk FTP, og Ekofisk 2/4 Bravo. De gjorde seg kjent med de 
aktivitetene som skulle foregå på disse plattformene. Plattformene ble 
bilder p i  fremtidsmulighetene innenfor Phillips Petroleum. 

Aarthun forteller: 
((Vi val- med under oppbygningene av plattformene, s i  de forskjellige modulene 

komme ut med leklere, bli satt inn og sueist på p l m ~ ,  mrene ble satt sammen. Så gikk 
vi g'ennom tegningel: K hadde metervis med tegningel: Vi fargela tegningel; giorde oss 
kjente med alle linjene, hvilke medier som gikk i rwene, hvor venlilene sto, og vi hadde 
operatormanualer som vi leste. Jeg har aldri vert borli mer entusias/iskefolk enn det 
vi var den gangen. Det var på Jntid og arbeidstid. Vi leste manualene til vi sovnet, 
og hvis vi våknet &en, så leste vi videre. Det var sånn et humor og stå på vi44 at det 
savner sidestykle. For alle visste at dette måtte vi he , for  amerikanerne varjo sånn 
at de spurte deg - kan du dette? Forstår du dette? Og hvis du svarte ja, daJ;kk du 
Jjznsen.>) 

Arbeid på Gulftide 
Folk jobbet hardt på Gulftide. De kunne få så mye overtid de ville. 
Nordmennene jobbet sammen to og to. Hver time måtte de måle trykk 
og notere det, for siden å lage kurver for å observere om det hadde vært 
trykkfall. Dessuten måtte instrumentene justeres. Sol og regn virket inn 

Gulftide er en fire bens oppjekkbar 
boreplattform som ble bygget i 
Glasgow i 1967 for Ocean Drilling 
& Exploration Co. Vel 17 måneder 
etter at funnet av Ekofisk ble gjort i 
desember 1969, var den midletidige 
produksjonsplattformen Gulftide klar 
til å starte produksjonen. Den offisielle 
åpningen av plattformen fant sted 
den 9. juni, og den 15. juni kunne 
testproduksjonen starte. 



på dem. På denne plattformen 1;erte folk å ta vare på et produksjonsan- 
legg. I dårlig vcer måtte brønnene stenges. Var det kaldt, måtte de åpnes, 
og trainee-en måtte pumpe metanol ned i dem for å hindre dannelsen 
av is. 

Engelskmannen Keith Clarke forteller: 
(geg så PhillipsJ supervisorer som onz de var (mest etter Gud). De to amerikan- 

ske superuisorne - Phil Case og N i l  Boyd - ledet arbeidet ombord. Jeg larte meg, 
fra forste dag au, atjeg aldri skulle si nei til amerikanerne. Jeg var sju dager på og 
sju dager av. Det var alltid s p ~ r m å l  omjeg kunne stå lenga Forste turenjeg var på 
Gulfiide, såjobbetjeg tre ukei; og var in  uke i land. Konen min beklaget seg og sa at 

jegjo nesten aldri va7 hjemme.)) 
Folk som har jobbet på Gulftide husker den som den plattformen 

som stod for den aller farste produksjonen på Ekofiskfeltet. Dette var en 
plattform som var forskjellig fra de faste installasjonene som ble bygget 
og som også hadde boring som aktivitet ombord. I ettertid sammen- 
ligner mange livet på Gulftide med livet ombord på de plattformer de 
jobbet på senere. Og flere sier at miljøet ombord på Gulftide var spesielt 
og eksepionelt godt. Det var ikke det hektiske livet en finner ombord 
på en boreplattform. Livet var roligere, en stødig og stabil jobbing med 
strenge regler for når det skulle jobbes og hvor lenge kaffepausene skulle 
vare. Det var ikke så mange om bord, og de som var der ble etter hvert 
spesielt sammens\reiste, på tvers av hierarki. Kameratgjenger ble formet 
- eller snarere en familie, der folk støttet og skjermet hverandre. Keith 
Clarke forteller: 

((Vi bodde seks mann på lammet ombord. Vi ble gode kompisei: Vi som delte rom, 
jobbet også sammen. Vi hadde firte rom. Alle var tuzmnget til åjenke seg etter de andre. 
Noen snorket, andre ikke, noen hadde lys på om natten, andre ikke, det var nodvendig 
å f8ye seg, men det var også nndvendk å s i j a  om du felte deg uretlfidig behandlet. 
Alle gjorde en innsats for å tipasse seg 

Folk som k o m j a  samme sted holdt sammen. Karm~y-folketgrupperte seg sammen 
der ute på GuFide, selv om vi ikke var sammen når vi kom hjem. Etter hvert ble det 
en svmt sammensu&t 8.en.g som var ombord på Gulfiide.~ 

For mange var den første turen ut til Gulftide den første turen ut til 
en oljeplattform i Nordsjøen over hodet: 

((Det var en spesiell oppLevelse å komme ut på Gulf2ide forste gangen. Vi& ut i 
et lite helikopta Det var tåke, og ut au tåliehauet der så vi enJEnmme som brant. Det 
var toppen p2 plattj5rmen. 

Jeg glemmer aldri da vi landet på Gulfiidefirste gangen - milde himmel, skal vi 
lande på den lille jaten der! Jeg så tårnet som stakk OD, og jeg tenkte på rotoren på 
helikopteret. Den opplevelsen glemmerjeg aldri. Jeg lurte på hva jeg hadde begitt meg 
ut på!. 



Ekobk 2/4 F71? 
Slålundn~lellel er sal1 
ned og nronieringen 
au toppmodulene /rar 
slartei. 19 72. 

Det var Phillips Petroleum Company som i 1972-1973 begynte kon- 
struksjonen av de faste installasjonene på Ekofiskfeltet. Ingeniører an- 
satt i Phillips ble sendt til Norge og Nordsjøen. Disse ingeniørene var 
til stede under hele utbyggingsfasen av plattformene - både på Ekofisk- 
senteret," og på de uteliggende plattf~rmene'~. Ingeniørenes ansvar var 
å vaere Phillips' kontaktmenn vis-i-\& kontraktørene, og å sørge for å 
leie inn de mange kontraktørselskaper som måtte til for denne gigantis- 
ke operasjonen. Det var om å gjøre å være kontinuerlig til stede, onshore 
og offshore, for å sikre at jobben ble gjort. Oppbyggingen av feltet ble 
administrert av Phillips' London-kontor. 

Bewillis Gable var en av mange ingeniører som Phillips sendte til 
Norge for å ivareta en del av dette arbeidet. Gable ble rekruttert av 
Phillips allerede da han gikk på college. Straks han var ferdig utdan- 
net, begynte han å jobbe i Phillips' enhet «h4iscellaneous construction». 
Han startet opp ved en bedrift i Borger, Texas, og ble siden sendt rundt 
til ulike steder i USA, der han og familien oppholdt seg fra seks måneder 
til et år på hvert sted. 

I januar 1972 ble han og familien sendt til Norge, og da ble han 
overført til ((Engineering and Construction». Det første han ble satt 
til, var å teste feltets utbredelse og dybde. Den neste oppgaven var å 
være Phillips' representant i forhandlinger med alle kontraktørene. Han 
måtte ha kontroll med at kontraktørene gjorde jobben ut fra de tegnin- 



e-a 
gene og jobbeskrivelsene som forelå. Dette var en kunnskap som han 
måtte tilegne seg; hvordan samarbeidet mellom Phillips, som operatør- 
selskap, og alle kontraktørselskapene skulle foregå, hvem som hadde 
ansvar for hva. Kontraktøren var ansvarlig for arbeiderne og utstyret. 
Operatarselskapet var ansvarlig for å skaffe materiell til legging av rør- 
ledninger og bygging av plattformer. 

Gable var altså byggherrens og eierens representant. Han følte at 
denne jobben krevde en egen dyktighet: Han måtte være i stand til å 
fange opp problemene som oppstod mens kontraktørene var i ferd med 
å utføre arbeidet. 

Gable husker at første gang han befant seg på en lekter ute i 
Nordsjøen, var han vitne til at de holdt på å bore det første hullet til det 
første «heineo> - eller stålunderstellet - til den f~rs te  plattformen. Dette 
er et minne han fremhever spesielt. Han har deltatt i Phillips' aktiviteter 
på flere områder, i Norge og i USA, men dette øyeblikket som markerte 
starten på selve «flaggskipet» i Phillipskonsernet, viser han til som et 
høydepunkt i sine erfaringer som oljeingeniør. 

Phillips investerte svære summer i oppbyggingen av plattforme- 
ne. Bare lekterne som drog byggeelementene på plass, kostet Phillips 



100.000 dollar pr. dag. Bewillis Gable forteller at Phillips hadde kunn- 
skaper om bygging av raffinerier og terminaler, sveising av rørledninger 
var rutine, men det å bygge plattformer i Nordsjøen var noe helt an- 
net. Phillips trengte kontraktører for å ha en ekspertise på dette om- 
rådet. De trengte folk med erfaring i å ta avgjørelser, med korrigering 
av feil og med erfaringsmessig kunnskap om hva som trengtes i byg- 
geprosessen. De kontraktørene som bygget i Nordsjøen hadde satt opp 
plattformer, bygd tanker og rørledninger i noen år på kysten utenfor 
Afrika. Forskjellen mellom kysten utenfor Afrika og Nordsjøen var vier 
og bølgehøyde. Nordsjøen representerte en værhard utfordring. Når en 
for eksempel skulle legge ut rørledning fra en lekter, uten at den ble 
klemt flat underveis, var det en av de store utfordringene i Nordsjøen. 
Kontraktørene måtte lære dette underveis, justere seg inn på de unike 
forhold på Ekofiskfeltet. 

Kontraktørene kom fra b1.a. USA, England, Holland, Frankrike, 
Spania og Norge, og de ble plukket ut via anbudsrunder. Det var en klar 
arbeidsdeling mellom operatørselskap og kontraktørselskap. Ingeniørene 
måtte, foruten å ha en ingeniørfaglig kompetanse i forhold til konstruk- 
sjonen av plattformene, også kunne forholde seg til de ulike ansatte i 
kontraktørselskapene. De måtte viere kloke når de forhandlet med folk 
og vite hvem de skulle henvende seg til og hvordan de skulle ordlegge 
seg. 

Gable forteller at det ikke var problemer knyttet til nasjonalitet og 
kultur i dette arbeidet. De ulike gruppene hadde fokus på oppbyggin- 
gen, og de problemer som kunne oppstå, var relatert til arbeid eller 
teknologi, ikke til nasjonalitet. 

Motsetning mellom plattformer til havs og base i land 
Gable var ansatt i Norge i åtte år. Han var til stede under hele proses- 
sen, til nesten hele Ekofisk var bygget ut. Han var plassert på basen 
på land, og han reiste bare offshore når det oppstod problemer. Han 
forteller at han da måtte være en strateg på flere områder. Han merket 
at det kunne være en underliggende motsetning mellom de som hadde 
sin arbeidsplass på land, og de som var midt oppe i byggeaktivitetene 
offshore. Han lærte at om det oppstod en situasjon, og han ville ha et 
møte, var det best å hente folkene offshore, som supeniisoren og hans 
nærmeste medarbeider, til lands. For på land var det andre som kunne 
backe ham opp, underveis i møtet. Da følte han at han hadde en styrke 
bak seg. Dette var en styrke han ikke ville ha om det i stedet var han som 
dro offshore. Da ville han bare stå der «og snakke om seg selv» - slik han 
formulerer det. For at hans synspunkt skulle bli noe mer enn en form 
for personlige synspunkter, for at disse synspunktene skulle bli synlige 
som selskapets gyldige linje for folkene på plattformene, måtte møtet 
holdes på land. Dette uttrykker mye når det gjelder hvordan følelser for 



autoritet og linjeledelse er avhengig av en bestemt kontekst, og at det er 
et skille mellom livet til havs, i oppbyggingsfasen, og livet på land. Wlks 
e$ringer spiller inn når ordrer skal fortolkes og etterkommes. 

Gable sier at han lzrte svært mye i denne tiden. At han ikke visste 
mye før han kom hit, men at han visste mye etterpå, det er slik han ut- 
trykker seg. Etter mange år med «wordbanging, questzoning, controlling and 
getting nlong with» begynte han å lære. 

Han oppsummerer: Hvis du tror du vet alt, er du den første som kom- 
mer til å gjøre feil. Dette var en ny utfordring for alle. Ingen hadde vært 
i denne typen arbeid før. For ham har erfaringen fra årene i Nordsjøen 
betydd svært mye i hans liv som yrkesaktiv. I huset hans henger bilder 
av plattformene på veggene. Plattformer i ulike stadier av bygging og 
ferdiggjøring. Han sier: 'T didn't run the shoq and I wasn't on the bottom of the 
totempole. I was thue, responsiblefor some of the important work. '" 

Det er interessant at Gable, når han ledet arbeidet og samtidig befant 
seg alene offshore, følte seg liksom redusert faglig. At folk som befant seg 
på plattformene, som nå var såpass Margjorte at folk kunne bo der, ikke 
ville akseptere ordrene hans som gyldige, om han ga sine ordrer alene, 
og på deres domene. I en slik kontekst ville han fremstå som en privat- 
person, og det han ytret fikk karakter av å være noe han ikke visste, men 
heller noe han bare syntes. Han ble strippet for sin faglighet når han, 
som leder og med tilhold på land, ga ordrer for arbeidet som skal finne 
sted oK3hore. 

Dette er et svært interessant spor i oppbyggingen av en forståelse for 
hvordan en gyldig kunnskap knyttet an til en arbeideridentitet på platt- 
formene. Hvordan arbeiderne offshore hadde en særegen konstellasjon 
mellom det private og det gyldig faglige i sitt arbeid, og hvordan mfarin- 
ger med det å være på en plattform til havs, var inngangsbilletten til det 
faglige og det som hadde autoritet. Dette var en identitetsform knyttet 
til kunnskap og erfaring, som meldte seg svært tidlig, før produksjonen 
var satt i gang. 

Av dette må det være mulig å anta følgende: For å forstå hvordan 
kunnskap om oljedrift på installasjonene offshore ble gyldig og ble aner- 
kjent som skikkelig og autoritativ kunnskap, så kunne denne kunnska- 
pen ikke skilles fra erfaringene av det å bo, leve og være på en plattform. 
Erfaringene av eksistensen langt til havs var det som ga arbeidet det 
rette kaliber. 



BradBroz~rnIåkon- Det er et poeng at amerikanerne blir viet et eget kapittel i denne teksten. 
lrollyommeLpå Ek@k Det er også viktig, antropologisk sett, å presentere dem i størst mulig 
2/4  T grad som hele personer med individuelle særtrekk. Mye av den litteratur 

som omtaler amerikanske oljefolk som kom til Norge for å lære nord- 
menn å drive oljeindustri, er preget av en stereotypiserende fremstilling 
av dem. Et vanlig inntrykk blant nordmenn er også at amerikanerne 
var «ville cowboyer fra Texas», uten særlig raffinement i sin omgang 
med nordmenn og helt uten innsikt i norske fagforeningstradisjoner. For 
at stereotypier skal sprenges og slik tillate at individer med szrtrekk og 
personlige fortrinn skal komme til syne, må amerikanerne beskrives in- 
dividuelt. Det er som med nordmennene. De ble personlige emner for 
amerikanerne. La nå amerikanerne bli personlige emner for oss. 

Bill Jackson er fra East Columbia, og han begynte ved Sweeny-raf- 
fineriet i 1955. Han kom til raffineriet etter å ha avtjent verneplikt i ma- 
rinen. I raffineriet jobbet han som maskinist og mekaniker. Han jobbet 
med redskap, reparerte verktøy og maskiner. Phillips rekrutterte ham til 
Norge i 1973, og familien var med ham til Norge. Han hadde en datter 
som gikk på den internasjonale skolen i Stavanger. 

Jackson var først med i start-up-teamet, men der var han bare en 
uke. Så ble han overflyttet til «Exploration and production», og fikk en 
jobb som mechanical supervisor. På denne tiden ble Ekofisk 2/4 Tank 
bygget ferdig, og Ekofisk 2/4 Charlie var bemannet og klar. 

Bill Jackson jobbet med gassinjektorene på Ekofisk 2/4 Charlie. 
Gassinjektorene komprimerte gassen og sendte den tilbake til reservoaret. 



Ekofisk 214 C er en kombinert bore-, produksjons- og kompressor plattform med 
broforbindelse til Ekofisk 214 P, Ekofisk 214 Q og Ekofisk 214 H. Plattformen ble 
installert i 1972 på 70 meters vanndyp. Produksjonen ble satt i gang i 1974. Det er 12 

brønner under plattformen. I ni brønner injiseres gass og tre brønner produserer olje, 
gass og gasskondensat som sendes via gangbroer til Ekofisk 214 FTP for separasjon 
og prosessering. 

Ellers ble han sendt på oppdrag til alle plattformene, og på et tidspunkt 
var han maintenance superintendant på de uteliggende plattformene. 

Bill fikk ansvaret med å laere opp nordmennene. Den oppgaven likte 
han godt. Han syntes nordmennene var «som alle andre: Noen lærte 
fort, andre lærte sent». De som kom fra båter var alle sammen dyktige. 
Men andre kom fra for eksempel handelsskole, og de var preget av man- 
glende erfaring. 

Bill Jackson forteller: 
((Grunnen til at jeg ble valgt til å reise ti/ Norge, var hi-nnskapene mine j a  

Sweeny-rafineliet. Det var likt zltsgr del; og på plattjirrnene. Men da jegjobbet på 
Ekojish$ltet, så syntesjeg at Det Norske Kritas ga mye trobbel. c c T o u  can? do this, 
you cnn't do that.4) - det var så mange lover og regler - men det var ingen andre måter 
i &re tingene på enn de måtene som ble forbzldt. Nordmennene h t e  så mye og så 
raskt om o&en, al de trodde de kunne alt. For eksempel:  vår du testu utstyret, så oker 
du t ~ k k e t  Li1 det blir hqere enn det utstyret egentlig skal hmne klare. Og når presset 



0 k q  så endrer tem@eraturen seg. Det J\forske Ventas ville at temperaturen skulle vere 
stabil, men det er en umulighet! Det eneste vi kunne @re, var å ikke bry oss noe om 
dem.)) 

De som Bill senere skulle jobbe sammen med, håndplukket han. Han 
satte sammen et crew som skulle jobbe med jetmotorer: Turbincrewet. 
Det var de aller beste nordmennene som ble rekruttert til dette teamet. 
Det hendte flere ganger at andre supervisorer prøvde å få tak i hans 
menn. Han tok en kamp med disse og klarte stort sett å beholde crewet 
sitt. De som var med i turbincrewet ble sendt på skole i land også, og de 
ble svært dyktige. Han jobbet blant annet med Kongsberg-turbiner, og 
det var skoler i Kongsberg i forbindelse med behandlingen av dem. Bill 
Jackson var selv på skole i Kongsberg. 

De som ikke klarte å lære seg turbinene, ble overført til å jobbe med 
pumpene. Opplegget var at alle måtte lære alt, og så ble de fordelt på 
forskjellige jobber i forskjellige team. 

Bill Jackson var glad for å reise fra Sweeny-raffineriet, for han likte 
ikke sjefene sine der. Da han i sin tid ble ansatt på raffineriet, som en 
kompetent mekaniker, ble han satt til å grave grøfter i flere måneder. Da 
han kom til Norge, laerte han seg hvordan han skulle være sjef overfor 
nordmennene. Han hadde et prinsipp: Han behandlet folk slik han øn- 
sket at han selv skulle bli behandlet soin arbeider. 

I Norge jobbet Bill Jackson sammen med Bob Sutherland, også kalt 
«Silent Sam».15 Alle hadde kallenavn. Bills eget kallenavn var «Wahoo 
Jacksonn. Det var en annen amerikansk supervisor - Dick Pruitt - som 
ga Bill Jackson det kallenavnet. Bill sies å ha indiansk avstamning, noe 
alle nordmenn som kjente ham visste om'" Han jobbet senere på kon- 
tor på Komplekset, og da hadde han et skilt med «Wahoo Jackson» på 
skrivebordet. Jackson viser meg skiltet som er av den formelle sorten, 
slike som pleier å henge på kontordører i offisielle bygg. Dette skiltet 
har han nå inne i en egen stue, der det også er mange andre effekter 
fra Norge. Et vikingskip, et troll skåret i tre, en veggklokke som henger 
tikkende på veggen og slår hver time. Et helt rom har han viet tiden sin 
i Norge. Han vurderer det slik at det var tiden i Norge soin var det vik- 
tigste spranget i karrieren hans: <d Sweeny varjeg en opera to^: Det var i Norge 

jeg ble en superviso~>>. 
Bill var i Norge til 1977. Da ble han sendt til Teesside, og jobbet der 

i ett år. Han kom tilbake til Norge, og fikk en ordning der han jobbet 
tjueåtte dager og hadde fri tjueåtte dager. Da reiste han frem og tilbake 
mellom Norge og Texas. I 1982 drog han hjem til Texas for godt. 

Bob Sutherland, «Silent Sam», kommer fra Rosenberg, ti mil nord 
for West Columbia, Texas. Han gikk på highschool i Rosenberg, og un- 
der 2. verdenskrig var han i marinen - stasjonert i Stillehavet. 

Hanjobbet som rørlegger rundt omkringi regionen nær Mexicogolfen. 
Han var kontraktør, og jobbet med rarlegging i fra fire til seks uker om 



gangen på forskjellige raffinerier. Miljøet innen 
rørlegging lignet miljøet innen boring. Bob 
hadde selv jobbet i et borecrew rett etter high- 
school, han jobbet i Vest-Texas, i Syd-Texas og 
i Lousiana, der han jobbet på en lekter i sum- 
pene. Her var han i ett år. Han forteller: 

((Slike nomader innenfor d~zlling og r0rlegging blir 
annerledes enn fastbomde. Familien er tvunget til åjytte v T r 3 
med dem. ~ a n n e n j j t k r  medjobben, s k a f u  seg ethm,  
hentu familien, ungene må slutte på skolen. Og>r dril- 
lerne blir G e n  @e plassert f m t i  milesJTa der familim 
bodde. DeJår ikke nme vennem 

Dette arbeidslivet ønsket ikke Bob å bli væ- : 
rende i. Han hadde Ett seg en kjæreste, og han 
ønsket å få en jobb forenlig med et stabilt fami- 
lieliv. 

l 

På dette tidspunktet hadde han en kontrak- 
tørjobb på Sweeny-raffineriet. Der var det en rørleggerformann som Bob Suthn.land. 

spurte om han var interessert i å jobbe for Phillips, som på det tidspunk- 
tet ansatte folk. Bob søkte og fikk jobb på raffineriet. 

En morgen, kald og regnfull, stod han nede i en grøft og skiftet ut rør. 
Det var en kar i nærheten, han satt innendørs, og han spurte om Bob 
ville ha en kopp kaffe. Bob gikk inn, satte seg ned og drakk kaffen, og 
han tenkte: Dette er tingen for meg! Og dermed søkte han seg vekk fra 
rørlegging og inn i prosess i raffineriet. 

Rørlegging ute på oljefeltene hadde gitt ham en kunnskap som gjor- 
de det mulig for raffineriet å rekruttere ham direkte inn i rørlegging 
på raffineriet, en direkte overførbar kunnskap. Men da han skulle bli 
operatør, måtte han skoleres. De hadde en skole på raffineriet, og han 
gikk inn i «on the job training». En ingeniør ved raflineriet, Goering, 
ville ha Bob til å jobbe med seg. Han så et emne i ham. Når de bygde 
en ny enhet ved Sweeny-raffineriet, ble Bob med for å sjekke utstyret, se 
gjennom alle rørene -at det ikke var etterlatt skrot i dem. De testet trykk 
og så etter lekkasje, og så startet de enheten opp. De jobbet der i 6-7 må- 
neder, og så hadde de en ny enhet klar. Bob jobbet også på cat-cracker 
unit, innenfor vedlikehold. De slo den svære cat-cracker-enheten av, og 
han gikk gjennom den og vedlikeholdt den. 

En av grunnene til at Bob forlot kontraktørselskapene og rørleggin- 
gen og ville jobbe på Sweeny-raffineriet, var også at han da kunne ut- 
danne seg videre om kveldene. Han gikk på college i Wharton og Lake 
Jackson, begge byer i nærheten av Sweeny. Her tok han alle slags kurs. 
Bob sier at dette - videreutdanningen og ønsket om å jobbe på ett fast 
sted - var det som skilte ham fra borerne og rørleggerne. Borerne tok 
aldri videreutdannelse. De jobbet bare, og han forklarer dette med at 



det var snakk om ulike kulturer. Borerne var «rough people)). De var uten 
røtter. De bannet hele tiden. Bob hadde en god venn som var borer, og 
kamerater på raffineriet som traff denne borervennen undret seg: <<Han 
banner jo aldri!)) De andre borerne, sier Bob, mente at alt kunne fikses 
med en god banning, med crCursiny on and razn'n' caneh 

Ingeniøren Goering dro til Puerto Rico og var borte tre-fire år. Bob 
jobbet på raffineriet. En dag ringte Goering og spurte om han kunne 
tenke seg å dra ti1 Norge. Goering var da blitt sjef for Phillips' oppbyg- 
ging av Ekofisk i Norge. 

En annen amerikaner - Hudkins - var blitt start-up manager i Norge. 
Bob sier: ((Hudhm var også en som hadde meg som &dedyr!» Både Goering og 
Hudkins spurte Bob om han ville komme til Norge - tre ganger spurte 
de ham før han sa ja og drog. Han drog på betingelse av at Les Watts 
også skulle dra, og det var etter en samtale mellom Les Watts og hans 
kone, og Bob og konen - en samtale som nesten varte en hel natt - at de 
fire bestemte seg for å dra. Bob ble rekruttert inn i start-up teamet. 

Bob hadde kone, to døtre og en sønn med. De to døtrene og søn- 

Ekofisk 214 FTP (Field Terminal Platform) var en produksjonsplattform (senere 
bare stigerørsplattform) som har vært knyttet t i l  Ekofisk 214 A med en 6", en 
10" og en 20" rørledning og t i l  Ekofisk 214 B med en lo", en 18" og en 22" 

rørledning. Plattbrmen har broforbindelse t i l  Ekofisk 214 Q i nord og Ekofisk 
214 W i sør. 1 1974. frem ti l  Ekofisk 214 T kom i drift, ble oljen skipet fra to 
bøyelastere som var koblet t i l  Ekofisk 214 FTP med 30" rørledninger (SBMi 
og SBM2). Ekofisk 214 FTP ble installert i 1972. Produksjonen startet i 1974. 
Plattformens oppgave var å prosessere olje og gass fra plattformene Ekofisk 
214 A og Ekofisk 214 B og senere også Ekofisk 214 C. 



nen begynte på skole i Norge. Han etterlot seg en voksen sønn i \Vest 
Columbia. Han - Duane Sutherland - gjorde seg ferdig med college, 
og hadde så forskjellige jobber i Texas. Men han lengtet etter sine for- 
eldre, og i 1974 drog han etter dem til Norge. Også Duane fikk jobb i 
Nordsjøen etter en tid. Den andre sønnen fikk også jobb i oljeindustrien 
i Norge, han begynte i Moran. 

Bob kom til Norge i 1973 og ble straks plattform supervisor. Den før- 
ste plattformen han var på, var Ekofisk 2/4 Alpha. Siden var han lzerer 
i Dusavik i to måneder. Han jobbet også på Ekofisk 2/4 FTP, og han 
jobbet med gassinjektorkompressorene på Ekofisk 2/4 Charlie. Etter 
dette ble han superintendant på Ekofisk-senteret, etter Bob Ellis. 

Da han hadde vært i Norge i fire år, ville han reise hjem. Døtrene 
insisterte på å reise hjem, de skulle nå begynne på college. På dette tids- 
punktet ble han kontaktet av en i Phillips' organisasjon i Teesside. De 
ville ha ham som start-up manager for anlegget i Teesside, der oljen etter 
hvert kom inn via oljerør. Bob sa at det var greit for ham, hvis ledelsen i 
Phillips - de som var stasjonert i Bartlesville og i Sweeny - ga grønt lys. 
Det gjorde de, og Bob jobbet i Teesside i halvannet år. Døtrene fulgte 
med Bob Sutherland til Teesside. 

Bob har flere fortellinger om livet på Ekofisk: 
(f lår du sammenligner EkoJisk medfeltene i Syd-Zxas, er det helt ubegripelig hvor 

sugrt det er i NordrjQen. I Texas drillet vi  ti-femten fot ned ijorden, i JlOrdj0en er det 
mange tusen fot. I Z x m  djillet vi loddrett ned, mens i Jrordsj9en drillet vi langt utover: 

Jeg hadde det bra, men det var hverdager med mange problemer: Vi kerte etter hvert 
som vijobbet der i Nordsj9en. Vi k o m j 3 a  rafineriet, og vi hadde ikke e fa~ ing  med 
hvordan bronnene oppforte seg Vi hadde en brønn der o h  kom opp i 160 grader 
Celsius. Da stengte vi den au, og da bronnen @het, kollapset den. Vi mistet den bron- 
nen, og med den mistet vi dyre ro% Vi hrte sammen med nordmennene. 

E n  gangjobbetjeg og Steue Troutwine på FTPen, og dajikk vi beskjed om at de 
trengte het) med noe drilling på en annen plattform. Steve Zozltwine var forresten 
min hjet)er i Sweeny-rafineriet, ogjeg ville g'erne ha ham med meg til N o r e e n .  
Steve spurk meg omjeg visste noe om drilling. N i , j eg  vet ingenting, jeg måjnne på 
hva jeg skal g0re nårjeg kommer del: Da sa Steve: ((In other worh - you're going 
with guts.)) Jeg svarte: ccThat's what it is - it takes guts!,) Du reiser over til den andre 
plattformen og later som du vet alt om det. Dajeg kom bort, snakket vi om det, og det 
pkk bra. Men det var det vi gjorde, vi tok bestemmelsene mens ting hendte, for egent@ 
vhste vi lite om det som skjedde. Jeg k o m j a  rafineli, andre k o m j a  ddling, og de 
visste enda mindre enn oss om det. De hadde bare drillet i Zxas, på lavtiykksbronnei: 
Ingeniorene måtte også ta avg0reIsar mens tingene shedde. Det gikkjo bra, alt blejo 
startet opp. Av og til tenktejeg at det var nordmenn som hadde bedre bakgrunn enn det 
vi hadde. De nordmennene som k o m j a  de store tankbåtene. De var skarpe. 

En gang var det en nordmann som reddet en plattform som$kk shut-down, alt ble 
m ~ r k t  om bord. Strommenforsvant. Arordmannen koblet til en liten Honda-maskin som 
klarte å holde den storegeneratorengående. «A little ildicliey Mouse outfit.))Jeg kontak- 



Ekofisk 214 A er en kombinert bore-. produksjons- og boligplattform. Den 
ble satt ned på et vanndyp på 74 meter, 2,g km syd for Ekofisk-senteret. 
Fra plattformen går det rørledninger til Ekofisk 214 FTP. Ekofisk 214 A 
ble installert i 1972. Frem til april 1974 var det bare produksjon ha det 
midlertidige anlegget på Gulfiide. Da kom den Mrste produksjonsbr0nnen på j 
214 A i drifi. 

u 

tet denne nordmannen straks etter og tilb~d ham supervisorjobb. Men O~ecii7.ektoratet 
forlangte at Honda-maskinen straks mitte koblescfi.a, på grunn av sikkerheten. 

En gang haddejeg, en annen amerikansk supervisor og Birger (Eeddyl Aarthun 
jobbet med en lekkasje i tjue timm Da vi endeligjkk stoppet lekkajen, tok den andre 
supervisoren armen rundt Pied& og sa: ((Boy, f y o u  work at Phillips thirty more 
years, you will become like us!» 

Bob Sutherland gir her en beskrivelse av sentrale trekk ved den ame- 
rikanske måten å arbeide på, og å løse problemer på. Konteksten var 
Nordsjøen, det var helt nye arbeidsforhold, ingen hadde deltatt i dette 
tidligere. Brønnene var annerledes, arbeidet foregikk til havs, trykk og 
temperatur på oljen var annerledes. Nordmenn og amerikanere måtte 
raskt finne løsninger i en lang rekke av situasjoner der utforutsette ting 
skjedde. Å ta avgjørelsene mens ting skjer betydde at det var rask hand- 
lekraft, «guts», som måtte til. «Guts» som både magefølelse, intuisjon, 
og som mot. Arbeidet fordret mot - både til å takle oljen i Nordsjøen, 
og lede grupper av personell uten å selv ha relevante kunnskaper. Det 
er nettopp i denne konteksten at improvisasjoner var en nødvendighet. 
Nordmannens «Mickey Mouse-outfit)) som reddet en plattform fra å bli 
lagt svart, er et eksempel på at nordmenn og amerikanere kunne mate 
hverandre, overkomme kulturforskjeller, nettopp i improvisasjonene og 
i «guts». De vesentlige kulturforskjellene ble nå erfart som å skille mel- 
lom de som erfarte arbeidet til havs i denne tiden, og som spontant fant 
løsninger, på den ene siden, og Oljedirektoratets nødvendige regelverk 
og krav til forutsigbarhet på den andre. Enkelte av nordmennene og 



amerikanerne ville kalle det en motsetning mellom kunnskap som bun- 
ner i praktisk erfaring, på den ene siden, og skrivebordskunnskap på 
den andre. 

Bob Ellis kommer fra Bay City, Texas, og han har jobbet i Sweeny- 
raffineriet fra 195 1. Før det jobbet han i et iskremselskap i Syd-Texas. 
Han ønsket å bli tømrer, og jobbet med det i tre år. Men tidene var 
vanskelige for folk i tømrerbransjen. Han ønsket seg et sikkert og stabilt 
levebrød, og begynte å jobbe for Phillips. 

I 1973 ringte sjefen til ham og sa at nå  stod han foran en forfrem- 
melse. Han skulle bli sendt til Norge. Bob Ellis ville ikke. Han hadde 
barn, han var aktiv i kirken, Ilan hadde fått sitt første barnebarn, konen 
hadde en god jobb som matematikklaerer på en skole, og hun hadde 
akkurat Ett en forfremmelse til leder av matematikkavdelingen ved Bay 
City Highschool. Men sjefene i Phillips sa: "lye wantyou in Norway!" De 
presset ham. Han sa at han ikke ville. Sjefen sa: ((Bob, dette begr mj~eefor din 
karriere!,, Bob Ellis sa at han kunne ta seg av sin karriere uten å måtte rei- 
se til Norge. Til slutt ble han overtalt til å reise til Bartlesville for å høre 
tilbudet de hadde til ham. Han ble beroliget når det gjaldt samtlige av 
de innvendingene han hadde, (men ikke når det gjaldt konens jobb og 
forestående forfremmelse). Han slculle få komme tilbake til Sweeny-raf- 
fineriet. Vanligvis ga ikke Phillips en slik garanti. Men takket vaere Bob 
Ellis, endret Phillips nå en regel. Han forlangte også forfremmelse på 
raffineriet, for det var han blitt lovet. Det var i seg selv en forfremmelse 
å reise til Norge. Det å gå fra stillman i raffiileriet til supervisor i Norge, 
ville være en forfremmelse. Men den forfremmelsen ga ikke utslag i den 
lokale karrierestigen på raffineriet. 

De drog altså til Norge. Bob Ellis' kone sier at det var et offer, men at 
det å være i Norge var verdt offeret. De hadde to voksne og gifte døtre, 
som de jo kunne reise fra. Men de hadde en sønn på 16 år, som holdt på 
å ta sertifikat. Han måtte være med, og i Norge kan du få sertifikat først 
når du er 18 år. Det var også et offer. 

Bob Ellis sier at han hadde mange innsigelser mot å reise, men hvert 
hinder ble fjernet. Konen hans sier: ((Det var nesten som om Gud skjmu på oss 

f o ~  å 3  oss til å reise.)) 
Sønnen begynte også offshore, som sveiser, og han ble igjen i Norge 

etter at de drog tilbake til Texas. De likte alle å komme til Norge: 
((Det var som å reise hundre år tilbake i tid. Folk er så tillitshlle og mlige ogjede- 

lige. l4 låste ikke døren. Dette sa de også hl oss i Bartlesuille. De sa at ui ikke ville 
fn kultu~sjokk når vi kommer til ~vorge, kultursjokket ville komme når vi kom tilbake 
til Amerika!,) 

Bob Ellis forteller at det var to personer Phillips absolutt ville ha 
ti l  Norge, det var ham selv og en annen. Den andre nektet. En kunne 
nekte hvis en ikke brydde seg om hva som skjedde med karrieren. O m  
en person nektet å forlate Sweeny, betydde det ikke mye å avslå en jobb 
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i Norge. Men om en person hadde lyst til å dra andre steder, eller om 
han ønsket valgmuligheter i karrieren sin, da ville det være lurt å dra når 
Phillips ba om det. 

Bob Ellis skulle egentlig ha dradd til England etter oppholdet i Norge, 
men hans far ble svært syk, og Bob måtte reise hjem. Da hadde han vært 
i Norge i tre år. Bob Sutlierland overtok Ellis'jobb i Norge. 

Philiips ønsket at toppfolkene i Sweeny-raffineriet skulle bli rekrut- 
tert til Norge, sier Eliis. Folkene på raffineriet ble evaluert hele tiden. 
Først steg folk i gradene etter ansiennitet til de blir supervisors. Etter det 
steg de i gradene etter dyktighet. Det var toppfolkene Phillips ville ha 
i Nordsjøen. Det måtte viere folk som kunne lære nytt, og som kunne 
tilpasse seg nye omgivelser. 

Da Bob Ellis kom til Norge, var det ennå ikke startet noen produksjon 
på plattformene. Sammen med andre amerikanere begynte han å reise 
offshore før noen av operatørene eller superintendants hadde begynt i 
jobbene sine. De var to, Bob Ellis og Glenn «Spanky» McFarland, og 
de hadde jobbet sammen lenge. McFarland hadde tidligere blitt flyttet 
til Bartlesville. Da det var blitt bestemt at Bob Ellis skulle til Norge, sa 
McFarland til ham at også han ønsket å dra til Norge, men at han ikke 
kunne melde seg frivillig på grunn av jobben han hadde i Bartlesville. Bob 
hadde sagt til ham: ((Men jeg kanforeslå deg!» Og McFarland hadde bedt 
ham om å gjøre det. Da Ellis hadde vært to uker i Norge, fikk han en tele- 
fon fra McFarland: crJg komme? tilNorge!» På det tidspunktet ble de to tatt 
inn i «Corporate engineering». Bob Ellis kom på ett skift, og McFarland 
kom på det andre. Men det varte ikke lenge: McFarland satte som betin- 
gelse, for å reise til Norge, at han skulle f3 jobbe sammen med Bob Ellis. 



Da de jobbet i «Corporate engineering», lærte de seg bruken av ut- 
styret, og de dannet team. Bob Ellis fikk det beste crewet, sier han. Egil 
Lima og Ingvar Bjørnevik var med i det crewet. 

((De h t e  s u e ~ t f o ~ t .  Jeg lerte dem litt, men de hadde zltdannelse frn fiq og de 
visste huordan de skulle Lare. Fiskere og bgnder var gode arbeidere) men de var litt>?. 
tilbakeholdne, viste seg ikkefrem tilstrekkelg En topp mann larer seg, cmoues in» og 
laer andre. Han blir leder på en natzirlig måte. Han er interessert ijobben og vil vite 
hva som gårfor seg.)) 

Ellis mener at Bjørnevik fremmet seg selv litt for lite. Da  Lima ble 
supervisor, ville Bob gi Bjørnevik grad seks som operatør. Det er trinnet 
før fremrykk til supervisor. Men Bjørnevik takket nei. Bjørnevik hadde, 
på  dette tidspunktet, bestemt seg for at han ikke ville inn i arbeidsle- 
delsen. Han ønsket å lære seg faget, laere nytt, og ha ansvar for seg selv. 
Bjørnevik er en som virkelig har tenkt igjennom hva arbeidsledelse og 
lederansvar er offshore. Han tok et valg ut fra et dyptloddende syn på 
arbeidsforhold og arbeidsoppgaver offshore. Bob Ellis var ute av stand 
til å se disse refleksjonene. For ham var det å si nei til forfremmelse 
ensbetydende med en slags mangel: Personen viste seg ikke frem til- 
strekkelig. Han spurte ikke etter grunnen til det. Bjørnevik ble senere 
plattformsjef, han også. 

Bob Ellis forteller at oppholdet i Norge var høydepunktet i hans 
karriere. Han reiste tilbake til Sweeny i 1976, og i 1977 ble han su- 
perintendant på Sweeny-raffineriet. Det var erfaringen fra jobbingen i 
((Corporate engineering» på Ekofisk som var svaert nyttig når Sweeny 
raffineriet bygde ut nye enheter. 

Bob Ellis gir viktig informasjon om hvordan amerikanerne også re- 
krutterte hverandre når Phillips hentet dem fra Texas til Norge. Gode 
arbeidskamerater ønsket å jobbe sammen, og de fant måter å spille på, 
overfor Phillips, for å få. slike samarbeid til. (geg reiser hvis han også 
kan dra», eller <<Jeg reiser hvis jeg får ha denne bestemte lærlingen med 
meg». Arbeidsrelasjoner var også nære, personlige relasjoner, som vi 
også skal se i neste kapittel, der amerikanernes opplæring av og samar- 
beid ined nordmenn vil bli beskrevet nærmere. 

Bob Ellis belyser også en viktig forskjell mellom amerikanske og nor- 
ske ledere. Da  han tilbød Bjørnevik opprykk, og Bjørnevik sa nei, var 
det umulig for Ellis å sette seg inn i de refleksjonene Bjørnevik gjorde 
seg om lederskap offshore. Ellis' tenkemåte var strukturert rundt tanken 
om ~guts».  Hadde en slik <<guts», tok en også imot de forfremmelser 
som bød seg, Å si neitakk var ensbetydende med å ikke ha slik «guts», i 
Ellis' øyne, altså en slags mangel. Bjørneviks refleksjoner omkring livet 
på plattformene til havs, oppgaven som var for hånden og hvilket ansvar 
som hvilte på den enkelte, var tanker som Ellis ville ha svært vanskelig 
for å ta innover seg, i den tankemessige horisont som han, og andre 
amerikanere, befant seg innenfor. For dem var «sivilisasjonsprosjektet 



Ekofisk~ en kamp med naturens kraft, og oljearbeiderne offshore stod i 
frontlinjen. Norske og amerikanske oljearbeidere stod i frontlinjen, og 
da var all tvil og eksistensiell refleksjon sand i maskineriet. 

Jim Orr har ikke bakgrunn fl-a raffineriene i USA, men fra boring. 
Hans historie er dermed annerledes enn historiene til de andre ameri- 
kanerne jeg har snakket med. 

Jim Orr  kommer fra Arkansas, men familien flyttet til Odessa, Texas, 
da  han var ganske ung. Or r  gikk inn i oljevirksomheten to uker etter 
at han var ferdig med Highschool. Dette var i 1938. Da  var han 18 å r  
gammel. Han begynte å jobbe for Phillips' Pipeline Department, og han 
var roustabout. Or r  sier at han ((har levd på Phillips hele sitt liv», for 
stefaren jobbet også for Phillips. 

Han jobbet i Pipeline Department i ett år, fra 1938 til 1939, og ti- 
dene var harde. Det var depresjon og arbeidsledighet. O m  Phillips ikke 
kunne tilby folk en full dags arbeid, eller om det ikke oppstod en krise- 
situasjon, så sendte selskapet dem hjem. O r r  forteller at han tok den 
samme lunsjen ined seg tre - fire dager, far han endelig fikk en full dag 
og kunne spise den på  jobben. O r r  syntes dette var magre tilbud. Han 
trodde han kunne gjøre det bedre andre steder i USA, og han sa opp. 
Superintendanten prøvde å overtale ham til å bli, han ville forfremme 
ham til å bli «gager». En «gager» har ansvar for tankene: Sjekker dem 
før han kobler dem til oljeledningen og ser hvor mye olje som kommer 
i dem. Når tankene tømmes for olje, ser en «gagen> etter hvor mye olje 
som blir tappet ut av tanken. 

Superintendanten sa at det var muligheter for at Phillips ville overta 

Jim 0-1; p'nn%cl*.jon 
superintendenl./or 



et oljefelt og at det der ville bli flere jobber.Jim O r r  trodde ikke på det. 
I stedet drog han derfra, og til Vest-Texas, til Monahans. Der var det 
heller ikke jobb, og folk sa at han burde dra til Denver City i Texas, der 
Shell Company hadde etablert seg. Han reiste til Denver City og ba 
dem om arbeid. De ansatte ham som «Floor-hand» på en borerigg. Da  
var han 19 år gammel. 

Han jobbet altså for Shell. De gjorde seg ferdig i Denver City, og 
så flyttet de riggen til Louisiana. Men det var magre tider i USA. De 
manglet stål til rørene, og når de ikke hadde nok <aubing>), så stengte de 
riggen ned. 

Jim Orrjobbet da  sammen med en fast borer. Det var lite med kvali- 
fisert arbeid til dem, og boreren overtalte Or r  til at de skulle slutte begge 
to. Han sa at han skulle klare å skaffe seg en annen borerjobb, og at Or r  
skulle bli derrickmann for ham. Han sa at han ikke ville ta en ny borer- 
jobb om ikke O r r  ble ansatt som derrickmann, sammen med ham. Orr  
sier at han lot seg overtale til det, men i ettertid vurderer han det som en 
feil avgjørelse. ((Whenyou'reyoung, you make wrong decisions!,) Orr  tenkte at 
det beste for ham ville være å reise hjem for å se om det ikke ville være 
muligheter forjobb hos Phillips. O g  det gjorde han, og han fikkjobb hos 
Phillips i juli 1942. Der har han siden vært ansatt, i 42 år. Mesteparten 
av tiden var han production foreman, en tittel som siden ble endret til 
production supervisor. Så ble han forfremmet til borersupervisor. 

Odessa har et svært oljefelt, og arbeiderne bodde i leirer ute på dette 
oljefeltet. Jim Orrs leir het ((Notrees-camp>> - det var ikke et eneste tre 
der. I 1958 solgte Phillips leirene, og Orr  bygde seg hus i Odessa. Siden 
ble han flyttet til New Mexico, Mississippi og Alabama på ulike brønner, 
og han var hjemmefra hele tiden. 

Phillips utviklet et gassfelt i Fort Stockton, Texas, derjobbet Orr  i fire 
og et halvt år. Brønnene i Fort Stockton var 23.000 fot dype. Det tok 10 
måneder å bore en brønn. Mens han jobbet på dette gassfeltet, bodde 
han på hotell hele tiden. Det ble han lei av. Han hadde nå giftet seg, og 
han kunne møte konen bare i helgene. Hun kunne ikke flytte inn på 
hotellet med ham, for hun bodde 60 miles unna og hadde jobb der. Det 
var ingen jobb for henne i Fort Stockton. 

Phillips ville overføre ham til Hobbes i New Mexico. Men den over- 
flytningen ville medføre at Or r  måtte betale høyere skatt, og det vil- 
le han ikke. Or r  ringte til en sjef i Phillips - sjefen for «International 
Department» - det var en mann han hadde kjent lenge. Orr  ba om 
overflytning til ((International Department)). Straks fikk han tilbud om å 
bli overflyttet til Abu Dhabi, i De Forente Arabiske Emirater. Han sa fra 
til Phillips i Odessa om at han nå gikk inn i «International Department)), 
og da sa district manager - som var den som absolutt hadde villet ha 
ham i New Mexico - at han likevel kunne få bli i Odessa. «Det var ikke 
det du sa til meg», sa Jim Orr, og drog. Dette var i 1970. 



I Abu Dhabi ble han borer- og production superintendant. Der 
levde de et herlig liv, forteller både Orr og hans kone. De bodde i hus 
med svart høy standard. De deltok i selskapslivet der oljeministeren i 
Emiratene også var til stede. 

Etter hvert bygde Phillips ned sin virksomhet i Abu Dhabi. 
Produksjonen her var ikke lenger profitabel for selskapet. Jim Orr fikk 
beskjed om at han ville bli overført til Norge. Da ble han engstelig. Han 
tenkte at om han ble overført til Norge, ville han aldri komme hjem 
igjen. For i Nordsjøen var det så svære mengder med olje at det aldri 
ville bli nedstenging, slik det ble i Abu Dhabi. 

Jim Orr fortalte om sin engstelse til sjefen sin - men denne svarte at 
Orr fikk valget mellom Norge og Filippinene - og jobben på Filippinene 
var en borersupervisorjobb. Det ville ha vært å rykke nedover karri- 
eremessig, og det ville han ikke. Da ble det Norge. Orr kom til Norge 
i 1974. Da han var i Norge opprettet Phillips stillingen ((Senior driller 
and production superintendantn for ham. Han fikk lederansvar for dril- 
ling superintendants og production superintendants. 

Til å begynne med - da han nettopp hadde kommet til Ekofiskfeltet, 
var det mange kontraktører til stede. De bygget Ekofisk-tanken, og de 
holdt på med Ekofisk 2/4 FTP. 

Det var få. folk med erfaring der, sier Orr, og han syntes det var pro- 
blemer med flere av de norske som ble ansatt - det var mange av dem 
som <<bare gikk etter pengene)), forteller han. Men de fleste norske var 
interesserte i å lære. De tok for seg manualene for hver plattform og 
studerte dem. De fulgte rørledningene, så hvor de gikk - de ville vzre 
perfeksjonister. Etter hvert klarte Jim Orr å lære opp de norske slik at de 
ble dyktige nok til å bli supervisorer. ((I made a supervisor out of h im  - sier 
han om flere av de norske, blant annet nordmannen Teddy Broadhurst. 
Broadhurst ble supervisor på en plattform der de hadde en del proble- 
mer med utstyr. I forbindelse med dette opplevde Jim Orr en konflikt 
i forhold til ledelsen - en konflikt som hadde med kunnskapsformer å 
gjøre. Han forteller: 

((Dajeg var i Abu Dhabi, måtte det hele tiden skrives brev til Bartlesuille. Jeg var 
ikke god til å ordlegge meg skrjlig, til ii skrive brevene på en sånn måte at ledelsen i 
Bartlesville kunne bli overbevist om at min måte å g0re tingene på uar rett. iWen På 
kontoret i Abu Dhabi satt det utdannede indere. Jeg sa til dem huajeg ville ha, og de 
skrev brevene ut på en sånn måte at kontoret i Bartlesville anel-kjente det. 

Dajeg var i Norge og Nordsjien, sattejeg nordmenn som superuisorer rundt om 
piJEere plaryiormel: Broadhurst var på denne plattformen som vi hadde litt pmbhtner 
med, og en gang da han skulle i land, så grep ledelsen i land tak i ham straks han 
gkk  au helikopteret. De tok ham med inn på kontoret ogga ham en test som han ikke 
bestod, og så ville de avskjedige Iznm. D a j e g j k k  It~re om del, I mised a bzinch fl 
hel1,for hvis det var noen som val- clyktige, og som var Xialijisert til å urne superoiso?; 
så uar det Broadhurst. Han var en au de uidcelzg dyktige. Jeg sa til don på kontoret at 



jeg selv ikke uille klare den testen de holdt på med. Jeg spurte dem onz de uille gz meg 
sparken ?g? co'\&, nei», svarte de. Da  roet det seg)) 

Orr  var i opposisjoil til måten kontoret i land styrte jobbingen ute på 
Ekofiskfeltet, slik han også hadde en viss avstand til den kunnskapsfor- 
men som prosessfolkene representerte. Selv var han production super- 
intendant da han kom til Norge, og han tok seg av det meste av ansvaret 
for boringen. Men han sier at han aldri var i nærheten av prosess. 

((Du brer ikke et fag bare ued å stå der og betrakte. Du må jobbe med det, j% 
elfaring, det er forst da du kan ha en sjanse til å lme det.)) 

Som en konsekvens av det ståstedet han hadde når det gjelder fag og 
fagkunnskap, hadde han altså en viss skepsis til hvordan folk på kontoret 
i land bestemte hva som skulle skje, i praksis, ute på feltet. Han hadde 
en tendens til å se ned på «skrivebordskunnskapen» på kontorene på 
land. Jim Orr  forteller at kontraktørselskapet Moran hadde en skole 
som nordmennene gikk på for å lære boring. Men han føyer til: ((Den 
skolen ga ikke erfaring Det var det som trengtes. ilfår du var ijobb, så sljedde det ulike 
ting som skolene ikke zmderuiste i.)) Folk hadde skolekunnskap, men var uten 
erfaring, og dette var et stort problem offshore, hevder Jim Orr. 

Tre måneder før han sluttet fikk Orr  en telefon fra kontoret på 
land: De var blitt oppmerksomme på  at han ikke hadde fått opplæring 
i supervision. Phillips hadde kontakt med skoler i England, Spania og 
Skottland der de hadde opplæring, og personen i telefonen sa at han 
hadde meldt Or r  på en skole i Skottland. Da  svarte Orr: 

cgeg har vmt superuiso~ i 30 å1; og har dzl nytte au atjeg skal gå på skole 3 må- 
neder forjeg skal slutte - så vgr så godh 

Jim Orr  brakte med seg en arbeiderkultur der den gyldige kunn- 
skapen var fundert i arbeidets erfaring, og han var seg bevisst et skille 
mellom <<skrivebordskunnskapen» hos lederne som satt på basen i land, 
og den kunnskap han mente var nødvendig i det praktiske arbeidsliv 
offshore. Slik sett var han en representant for de plattformsjefer som 
Bewillis Gable strevde med, hver gang han reiste offshore for å formidle 
planer som var utviklet i basen i land. 

Vi skal se at denne spenningen mellom kunnskapsformer også meldte 
seg om bord på de faste installasjonene som grodde frem offshore. Den 
meldte seg mellom ulike faggrupper om bord, og den meldte seg i rom- 
met: Ulike plattformer knyttet seg identitetsmessig og kulturelt til ulike 
former for kunnskap gjennom det lederskap som ble innsatt på dem. 

La oss nå gå om bord på de første plattformene. 



't1 vei 

Når arbeidet nå ble satt i gang på plattformene til havs, var det starten 
på en helt ny fase i norsk oljeproduksjon. Det var på dette tidspunktet at 
nordmenn ble laert opp i oljeproduksjon i stor stil. De ble fagarbeidere 
og ledere, og de definerte seg, identitetsmessig, til denne naeringen som 
de så for seg skulle gi dem arbeid til pensjonsalder. 

Før plattformene kunne tas i bruk, som arbeidsplasser og boliger, var 
det visse prosesser de måtte gjennom. 

KlargjØring av plattformene 
En fase av utbyggingen av de faste installasjonene, var selve konstruksjo- 
nen av dem og arbeidet med det å gjøre dem beboelige - få installert lys, 
varme og vann. Neste fase var å forme dem som arbeidsplasser, instal- 
lere borerigger og den teknologi som var nødvendig for prosess. 

Engelskmannen John McGill kom til Norge i 1972, han var da ansatt 
i kontraktørselskapet Moran Brothers, ogjobben han hadde var å bygge 
boreriggene. Hans første oppgave var å rigge opp Ekofisk 2/4 Alpha." 
Hans tittel var elektrisk supervisor. Han var utdannet elektriker og elek- 
troingeniør. Bakgrunnen hans fra England var arbeid i stålindustrien, 
og siden jobbet han for kontraktørselskapet «Santa Fe Drillingx i Egypt 
og Iran. Han lærte seg boring på brønner i ørkenen. John McGill had- 



de giftet seg norsk, og han og hans kone ville til Norge. Derfor søkte 
han seg til Nordsjøen og Ekofiskfeltet. Dessuten hadde han jobbet for 
Zapata - et amerikansk boreselskap. Zapata hadde noen av de første 
riggene i Norge. 

I 1972 var Ekofisk 2/4 Alpha i byggefasen. Det meste av riggen var 
allerede bygget i USA, hans oppgave var å sette den sammen og få den 
i gang. Boringen begynte om sommeren1972. Etter det rigget han opp 
Ekofisk 2/4 Delta, og fikk den i virksomhet. Riggene på Ekofisk 2/4 
Alpha og Ekofisk 2/4 Delta er like. Han fikk etter hvert ansvaret for det 
mekaniske i tillegg til det elektriske, og slik for det komplette wig-up». 

I 1975 ble McGill maintenant-superintendant for riggene, og han 
hadde sin base på land. På denne tiden hadde kontraktørselskapet 
Moran plattformene Ekofisk 2/4 Alpha, Ekofisk 2/4 Bravo med to rig- 
ger, Ekofisk 2/4 Charlie og Ekofisk 2/4 Delta. De hadde altså fem bo- 
rerigger å ta seg av. 

Teknologien i disse tidlige riggene var hentet fra Alaska og Mexico. 
De to riggene på Ekofisk 2/4 Bravo hadde brukte deler fra rigger i 
Alaska. Metodene i boringen av brønnene var mye det samme, det var 
den samme teknologien som var i bruk på land og til havs. De første 
plattformene ble bygget i løpet av få år i første halvdel av 1970-tallet. 

Hver plattform skulle altså gjøres beboelig og gjennomgå prosedyrer 
for start-up. Amerikanske erfarne ledere måtte igjen hentes fra raffineri- 
ene i USA, det var nettopp denne kompetansen som det var bruk for i 
en ((start-up». Disse lederne skulle også lære nordmennene opp. Denne 
storstilte produksjonen av kompetent og faglært norsk arbeidskraft er et 
svært imponerende prosjekt som amerikanske oljefolk lyktes med. Å be- 
manne de nye plattformene med arbeidskraft som faktisk var i stand til 
å drive dem, under omstendigheter som var nye og ukjente, er en bragd 
som brakte Norge inn i oljealderen. Det er denne perioden som er den 
sanne pionertiden i Nordsjøen, det er nå ulike typer av kompetanser, 
arbeidserfaringer og arbeiderkulturer kommer sammen og skaper inno- 
vativ historie på Ekofiskfeltet. 

Det var to prosesser som var virksomme i denne første tiden. Den 
første kan kalles «Opp og ut»- prosessen: En massiv og rask utdanning 
av en stor mengde nordmenn som nå skulle bemanne stadig nye platt- 
former i flere skift. En sentripetal kraft måtte sørge for spredning av 
personell utover på plattformene på feltet. Hver enkelt person måtte 
være fleksibel nok til å kunne flytte mellom plattformene, både i lære- 
prosessen, men også i forhold til arbeidets utførelse. Phillips og ledere 
offshore måtte sørge for insentiver som sikret denne fleksibiliteten hos 
enkeltpersoner. 

Den andre prosessen kan kalles «Plattformidentitet)>-prosessen. 
Arbeidet og livet om bord på hver enkelt plattform, erfaringene som 
hver og en høstet gjennom tilværelsen der ute, var av en slik art at de 



skapte bånd mellom enkeltpersoner og enkeltplattformer. Personer 
knyttet seg identitetsmessig til bestemte plattformer, de var Bravo-menn 
heller enn Phillips-ansatte. De prosessene som gjorde erfaringskunnskap 
til den eneste gyldige kunnskap, var de samme prosesser som gikk inn i 
identitetsformasjon hos den enkelte. 

Phillips ble tidlig klar over disse kulturelle prosessene offshore. Vi 
husker problemene Bewillis Gable opplevde i sitt lederskap offshore. 
Ledelsen i land satte etter hvert også inn tiltak der de søkte å rive folk 
løs fra plattformene, ved å tvinge dem til å flytte. Vi ser i dette et ek- 
sempel på hvordan en formell struktur støter an mot en uformell som 
vokser frem offshore. Denne uformelle, kulturelle og identitetsskapende 
strukturen var produkt av pionertidens erfaringer med oljeproduksjon 
i havet. 

Pionerkulturens organisatoriske uttrykk: 
Forming av fagpersoner og bygging av team 

Førjeg går inn på liv og arbeid på de enkelte plattformene, vil jeg si noe 
om de prosessene som gjorde det mulig å skape norske ledere og utvikle 
alle de team og crew som trengtes. 

Jeg vil hevde at det er elementer av den amerikanske oljearbeiderkul- 
turen fra raffineriene, men også fra boring, som gjorde leder- og team- 
dannelsene mulig. 

Sweeny Refinery skapte ledere ved at enkeltpersoner i det le- 
dersjikt plukket ut nyankomne hjelpearbeidere og hjalp dem til rette. 
Den personlige relasjonen var en viktig del av «on the job training)>. 
Den amerikanske lederen plukket ut folk som han så et emne i, som vi 
har sett. I tillegg var det å (Jump off the platform» for lederen et me- 
taforisk uttrykk som viste til en vital kraft som en oljearbeider offshore 
måtte ha for å lykkes i de krav arbeidet her stilte. Ed Seabourn fikk den 
engelske dykkeren til å hoppe fra ((Ocean Viking)) og femten meter ned 
til havflaten, for å plukke opp noen viktige papirer som hadde blåst 
over bord. Slik kan det vaere mulig å antyde at å ofre seg for arbeidets 
krav var en vesentlig del av den disiplinering som foregikk når fagarbei- 
deren offshore skulle produseres. Kravet om å underkaste seg lederen 
og hoppe over bord var et krav om å møte arbeidet og livet offshore 
direkte, og ikke mediert gjennom intellektet, eller gjennom refleksjoner 
som justerer kroppen inn mot private behov. Liv og arbeid offshore var 
så forskjellig fra liv og arbeid i land, at kroppene måtte justere seg inn 
på et annet og nytt regime. Villigheten til å ofre seg for lederen var et 
element i det amerikanerne definerte som dyktighet. 

Bill Keener forteller dette om Birger (Freddy) Aarthun: 
cdcreddy val. vi~.kelig dyktig Jeg sa alltid at de virkelig gode nordmennene ville /zn 

hoppet av plattformen huisjeg hadde bedt dem om det. fleddy var lett åjobbe med, 



Ekofisk 214 T var verdens første betongkonstruksjon bygget for 
petroleumsvirksomheten. Den ble bygget i Stavanger i 1971-1973 som 
lagertank for olje når dårlig vær forhindret bøyelasting. Betongtanken ble 
plassert på feltet sommeren 1973, og satt i drift i 1974. Høsten 1975 ble 
rørledningen for olje og våtgass til Teesside i Storbritannia tatt i bruk. Senere 
ble Ekofisk 214 T utbygd med et omfattende prosessanlegg. På grunn av 
innsynkingen på feltet ble det i 1989 installert en ekstra beskyttelsesvegg i 
betong rundt tanken. Ekofisk 214 T ble stengt i 1998 og systemene rengjort. 
Overbygningen vi l  bli fjernet innen 2008, mens betongtanken vil bli etterlatt. 

han hadde et lett Izumo~ gjorde det lzan ble bedt om, Izanjkkjobben gjort. Dejeste au 
nordmennene var samarbkdsuillige, smarte og lrerte raskt.)) 

Keener viser til noen bestemte kriterier han brukte når han plukket 
ut norske lederemner. 

Den norske oljearbeideren måtte kunne dekke inn alle de ulike job- 
bene innen prosess offshore. Han måtte beherske jobben i kontrollrom- 
met, så vel som jobben ute på dekk. Han måtte kunne teknologien, 
kunne ventiler og rør, og være bevisst på sikkerheten til enhver tid. Det 
måtte være en person som Keener kunne ha full tillit til når de, av over- 
ordnede sjefer, plutselig kunne bli satt inn i et område der de hadde liten 
erfaring fra før. D a  måtte de gode underordnede være til å stole på, og 
det innebar faglige kvalifikasjoner så vel som evnen til å holde hodet 
kaldt og være innovativ i nye situasjoner. Dessuten: 

((En annen måte du kan skille ut potensielle ledere, er ved å studtre dem og se Izuem 
av dem andre operatorer ser opp til, respekterer og@(ga: Se Izuem au den2 de er villige 
til å Jiump o f  the platform for".)) 

En leder ble plukket ut ved hans evne til også å få andre til å ofre noe 
for ham. 



En slik relasjon som ble utviklet mellom amerikanske ledere og nor- 
ske underordnede var mer enn den formelle arbeidslivsrelasjon slik vi 
finner det på norske arbeidsplasser. En norsk arbeider har visse rettig- 
heter og plikter overfor sin formann, men et offer innenfor denne rela- 
sjonen~ grenser er utenkelig. Det var som om arbeidet offshore knyttet 
arbeidslivsrelasjoner til noe eksistensielt personlig, til private menneske- 
lige elementer som i andre arbeidsforhold ikke hørte hjemme. Arbeidet 
offshore ble ledsaget av en personlig omsorg som også oppstod fra leder 
til underordnet. Denne omsorgen var det som kom til syne når relasjo- 
nen ble uttrykt gjennom å vise til et far-sønnforhold, slik både nord- 
menn og amerikanere g j ~ r  når de forteller om pionertiden. Denne nære 
og tette relasjonen mellom amerikansk leder og norsk underordnet fikk 
konsekvenser for spredningen av personell på plattformene. Slik ame- 
rikanerne rekrutterte egne nære amerikanske underordnede fra Texas 
og til arbeid på Ekofiskfeltet, rekrutterte de norske underordnede til de 
ulike plattformene. Når lederne fikk nye oppgaver på nye plattformer, 
tok de sine nzrmeste norske hjelpearbeidere med seg. 

Amerikanske Ledere som formidlere mellom operatør og plattform 
Å bli knyttet til livet på en spesiell plattform kunne ikke skilles fra de 
relasjonene som utviklet seg innad i teamene på plattformen, eller - ikke 
minst - fra den relasjonen som utviklet seg mellom leder og underord- 
net, mellom lærer og elev. Et eksempel på hvordan slike nzre relasjoner 
tok form: 

Jim Lytle har bakgrunn fra Sweeny-raffineriet, fra maintenance der. 
Han ble rekruttert til Norge for å gå inn i start-up team og kom til Norge 
i 1976. Lytle hadde Kurt Hegreberg og Nils Eriksen i crewet sitt. Han 
hadde også en annen nordmann i crewet, Torbjørn. Torbjørn snakket 
ikke godt engelsk. Jim tok seg særlig av ham, hjalp ham til rette, søkte å 
overføre kunnskap på tross av språkproblemene. 

Da det ble jul, kom Torbjørn med en juledekorasjon som hans svi- 
germor hadde laget, en liten «tornmerstokk» med et nissepar på. Jim og 
hans kone kaller den <<The Christmas-log», og den er fremme hver jul. 
Torbjarns kone kom med et forkle med hardangerbroderi til Jims kone, 
Fern Lytle. Jim Lytle tolker disse gavene som et uttrykk for takknemlig- 
het fra den norske operatørens side. En takknemlighet for at Jim tok seg 
særlig av ham offshore. Jims hjelp og Torbjørns takknemlighet etalslerte 
bånd mellom hele familier. Denne nærheten var et aspekt ved de per- 
sonlige relasjoner mellom underordnet og overordnet som utviklet seg i 
arbeidet, og som i neste omgang kunne åpne for en videre karrierevei. 

Omsorg i arbeidet kan også komme som kompensasjon for man- 
glende evne i arbeidsutførelse - med påfølgende utstøtning fra arbeid 
og plattform. Et eksempel: 

Duane Sutherland kom til Norge fordi han savnet familien sin som 



hadde reist hit året før. Faren, Bob Sutherland, var blitt rekruttert av 
Phillips til Nordsjøen. Duane ønsket også å jobbe på Ekofisk. Hans ar- 
beid offshore awek fra den typiske amerikanske karriereveien, med re- 
kruttering til oppgaver de var spesialister på. Måten Duane fikkjobb på, 
lignet mer den typiske norske karrieren offshore. 

Duane Sutherland gikk til Morco, og der fikk han jobb som rousta- 
bout. Han ble sendt til Ekofisk 2/4 Bravo i januar, 1975.Til å begynne 
med hjalp han kranførerne med å losse fra båtene. Og han sjekket alle 
rørene som kom om bord på plattformen, så etter at alt var i orden med 
dem, at det ikke fantes noe skrot inni dem. Han forteller om de to rig- 
gene på Ekofisk 2/4 Bravo. Enkelte ganger måtte han opp på boredek- 
ket, når noen av roughneckene skulle ha pause. Da gikk han inn i en 
roughneckjobb. Slik lærte han. Han syntes det var svxrt hardt arbeid. 
Han forteller om konkurransen som var mellom riggene, når de drev 
med roundtrip - skiftet borekrone - de gangene borekronene var i lik 
dybde. Konkurransen hadde også et fokus på sikkerhet: Det var om å 
gjure å unngå skader. Den som hadde lengst tid - flest «man hours)) 
- uten skader, var den vinnende part i konkurransen. 

Duane fikk en skade i hånden på den andre turen han hadde off- 
shore. Han forteller: 

raet var en engelsk d~illa: Noen av roughneckene hadde gått for å spise e l h  ta 
seg en r& og ui tok en trip. De tok en n ~ y  borekrone inn og et tungt ror ble satt inn. 
Jegjobbet med å tafatt i i-ørene og holdt dem fast så de ikke suingtejon og tilbake. 
Det var tre 1.01. som vm. skrudd sammen. Det var den fgrste gangen jeg uar med i dril- 
lingcrewet. Del var viktig å komme inn i rytmen. Så holdt vi på med de tunge pipene 
som kom etter borekmen og collaz De dril&ipene som liaer lenger inne i stativet, 
når de blir hentet, så svinger de me7: Ogjeg var ikke så sterk. Jeg står d q  &I; men 
rorene kommer ikke. Jeg ser på drilhen, og da blirjeg uoppmerksom et lite oyebliWc, 
og så kommer rørene. Jeg prcmde å gripe dem, men de knusk rett inn i hånden min. 
Det begynte å 66. Jeg ble sendt inn på sykehuset i Stavangex Og da odelajeg safe&- 

Jitn Lytle sitt niann- 
skap PR EkoJsk 
2 / 4  T Jirn i y t l e ,  
Lef Iikirtenren, 
Lef 7lslevol1, Ot to 
Hirse, %r Erkeuili, 
Sigurd Brekka, hruri 
Heg-ebc~g og Hal-? 
Lund. 



rekorden de hadde, på denne riggen, på Bravo. De hadde hattJEere tusen cmzanhozlrs)) 
uten ulykke?; og så konzmerjeg og b-tel. rekorden. Og dajeg kom tilbake, lillot de meg 
ikke å komme inn i drillercrewet igjen.)) 

Etter at han hadde vært roustabout i tre måneder, skjedde det en ny 
ulykke: 

cgegjobbet i shellshakeren". Det val- veldip. varnzt der nede, og vernebrillene mine 
ble dzlggete. Så varjeg så dum atjeg tok av meg brillene. Og noe av muden kom rett 
inn i oynene mine. I muden er del kaustisk soda. Igen blejeg sendt til sykehuset i 
Stavangei; der ble oynene mine skylt ogjegjikk behandling Jeg var veldigjusb.ert og 

forbanna på meg selv. Jeg bodde hjemme hosforeldrene mine, ogjeg hadde nåJatt meg 
en norsk kjrereste. Jeg sa til henne atjeg ikke orket det mer og ville reise hjem til USA. 
Men kjceresten min sa atjeg måtte bli i Norge! Og dajiddejeg til henne, og hun saja. 
Dette@ meg til å bestemme megfor å slutte i Morco og heller prove i Phillips.)) 

Han søkte operatørjobb i Phillips, men han fikk til svar at slike jobber 
var forbeholdt nordmenn. Dette var i slutten av april 1975. Han reiste 
ut for Morco en tur til, og kom tilbake i friperioden sin, i mai. Da tok 
Phillips kontakt med ham, og sa at de hadde en roustaboutjobb til ham. 
Den tok han, og han begynte i Phillips i slutten av mai. 

Han ble ansatt på Ekofisk Tank, og Egil Lima var production su- 
pervisor. Han var med å starte opp Ekofisk 2/4 Papa plattformen. Han 

Ekofisk 214 B er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform som ble 
satt ned på 70 m vanndyp 2,3 km nord for Ekofisk-senteret. Ekofisk 214 B 
ble installert i 1972. 1 løpet av juni og  juli 1973 ble alle modulene løftet på 
plattformen. Så fulgte tre måneder med ferdiggjøring før den første av de to  
boretårnene - rigg 41 - kunne påbegynne den første produksjonsbrønnen. 
Det andre tårnet krevde mer arbeid, og  det ble operasjonelt først i 
desember. Produksjonen startet i 1974. 



forteller: "I Ilad the inaugural start up to Tiesside, England". Det var i oktober 
1975. 

Når han forteller, får jeg en følelse av at denne æren, som hans kol- 
leger lot ham få, var et slags plaster på såret for de skadene han ble utsatt 
for på Ekofisk 2/4 Bravo. At det er slik han ser dette. Siden knyttet han 
seg til Ekofisk 2/4 Papa plattformen. «Den lå utenfor alfarvei En likn platt- 

form. Den ble mitt hjem.)) 
Dette er et eksempel på hvordan en plattform - og livet på den- 

ne plattformen - tar farge av erfaringer som gjøres i arbeidet. Duane 
Sutherland ble stengt ute fra boringen på Ekofisk 2/4 Bravo, og ble kas- 
tet ned i shellshakeren, der et nytt uhell skjedde. Han var på randen av å 
gi opp arbeidet i oljeindustrien og livet i Norge. Men plattformene åpnet 
seg for ham på nytt, han fikk jobb i operatørselskapet, hans eldre kol- 
leger lot ham slippe til. Å få æren av å starte opp den første pumpingen 
av olje over til Teesside, var å bli tildelt et punkt i historien som er unikt, 
et punkt der alle stillte seg rundt ham og var vitne til hans handling. Han 
ble sett, og plukket ut som en representant for fellesskapet. Dette var en 
kon~pensasjon for erfaringer som fremmedgjorde ham overfor arbeid, 
kolleger og plattform. Åpningen av oljeledningen til Teesside på Ekofisk 
2/4 Papa plattformen knyttet ham sterkt til denne plattformen. 

Tor Hindrumsen var en av dem som ble flyttet til Ekofisk 2/4 Bravo 
rett etter Gulftide. Han har senere opplevd flere flyttinger som satte 
erfaringene fra Ekofisk 2/4 Bravo i relieff, og som også illustrerte de 
fnlelser som ledsaget flytting mellom plattformer. 

(gegkom på Bravo vinteren 1974  og var der til 1976. I1976 ble sjefen for Bravo 
beordret til EkoJisk 7 / 1 1  A Cod, og så skulle han ha med seg en av sine undersåttel; 
og så valgte han meg, og så spurte han meg, omjeg ville vtere med kil Cod. Jeg ville det. 
Cod var a d a  et hakk bedre enn Bravo. Facilitetsmessig og utslyrsmessig og mye mel- 
prosessutslyl: Det var en utfordring faglig sett å komme til Cod. Da vi kom dit, var 
det enda m y e j a  konstruhjonssida igjen, v i j k k  god anledning til å f~ lge  bygpngen. 
Og utere parat når dagen kom, og det skulle settes i produksjon. Det var kjempemoro. 
Alltid moro å vcere med og ta over nye platqormel: Det var st~n-e på God, jegjkk et 
st~irre ansval; mye mer utslyr å se til og ivareta. Det var boligkuarter på plattji rmen. 
Der så du at det hadde vmt fargekonsulenter inne i bildet. På Bravo var der mer sånn 
lyst og respakx. På Cod var detjo små detaljer som med tapeten, og det varjo suare 
graei: Den f i s t e  &enjeg var på, der var detjo bare stålskott. 

Når vi kommer på en ny & så tenker vi over hvordan det var pi denhrrige 
&en. 
J4 har alltid målt plattformene obp mot hverandre. Hvordan det var d q  og hvor- 

dan det var d a  Myejnere her enn d a  Cod varjnere og bedre enn Bravo. Qonpegodt 
mi& ombordpå Cod. Jeg hadde Cod som al-beidsplass i 20 år Fra 1 9 7 6  til 1996. 
Da j k k  du en eiendomsf9lelse til blattformen. Det var på grunn av at du ble lenge og 
trivdes. 

Jeg kjente hver mutter på Cod. Det var i Izva-t fall ikke mange somjeg ikke kjente. 



Cod 7/11 i1 

Jeg kunne kjenne det dir% hare lydel; ogjeg vixste hva som var fbl. Slik var det også 
på en båt. Jeg pleier å si at nål-jeg kommer ut, da måjeg ha et par dagerfor å kle på 
meg plattformen. Dafår du alle sanser og lyder inn, og når du harfått det, så merker 
du - her er noe på gang, her er noe galt - de og de lydene skal urne d q  og de og de 
lydene skal ikke vare del: Jeg må g0re det hver gangjeg har vart hjemme. Jeg må 

justere meg til plattformliv. Og i og med atjeg er shtledei; så måjeg liksom rundt, 
mange runder på plattformen, hva har skjedd, er detforandringer sidenjeg var her sist, 
hvor står ditt, hvor står datt. Jeg hadde det sånn på Bravo og Men det var hygge1;Set-e 
å gå rundt på Cod enn på Bravo. For Bravo, det uarjo en ren wellheadplattform, en 
bronnhodeplattfornz, del var lite prosessutstyr dm: På Cod var det både wellhead og 

Jul1 prosess. Der hadde vi både separasjon av o h  gass og vann, pluss at ui hadde 
tmking av gassen.)) 

Norske operatører knyttet seg til amerikanske overordnede, ofte på 
måter som involverte personlige og sterke følelser. Fra eksemplene som 
er nevnt her, er det mulig å slutte at de amerikanske plattformsjefene, 
overraskende nok, hadde en evne til å se, og å ta seg av de som strevde 
med deler av tilværelsen på Ekofisk. Torbjørn fikk hjelp til å overkomme 
sin manglende engelsk, og relasjonen mellom ham og Jim Lytle kan vise 
et element i den prosess der en amerikansk overordnet får en spesiell 
relasjon til en underordnet, og det som startet opp som forsøk på å over- 
komme språkproblemer i linjeledelsen, endte som et forhold som strakte 
seg utover selve arbeidet offshore. 

De amerikanske ledernes tendens - eller evne - til å se en operatør 
innenfor en større kontekst enn selve arbeidets utførelse kommer også 



til syne i eksempelet med Duane Sunderland. Det er s o n ~  om hans er- 
faringer i boretårnet og i shellshakeren på Ekofisk 2/4  Bravo gjør ame- 
rikanerne bokstavelig talt <<bløthjertede», det er  som om de, ved å se 
på ham, husker sine egne blundere og vanskelige opplevelser i unge år. 
Så vil de gjøre arbeidsforholdene lettere for ham, lette prosessen med å 
finne seg til rette i arbeidet offshore. 

Forholdet mellom nordmenn og plattformer er direkte knyttet til 
relasjonen mellom amerikanske ledere og norske underordnede. Den 
aktuelle amerikanske linjeledelsen hadde innflytelse på nordmenns mu- 
ligheter til stigende yrkeskarriere offshore. En stigende yrkeskarriere 
kunne, svært ofte, nettopp være knyttet til at en nordmann ble plukket 
ut av amerikaneren og fulgte med ham til andre og nye plattformer. 

Arbeid og liv på plattformene for oppstart 
Nordmennene hadde vært læregutter på Gulftide. Tilværelsen på 
Gulftide hadde handlet om arbeid og skolering, om å bygge nordmen- 
nene opp til å bli oljearbeidere. Gulftide var en plattform de ville huske 
som stedet for innvielse til oljearbeid, det stedet der de var vitner til 
byggingen av de faste installasjonene, og det stedet der de - gjennom å 
studere tegninger og oversiktskart - ble forberedt på en ny tilværelse på 
en fast installasjon. Det var store forventninger til livet om bord på de 
nye plattformene. Det var med overgangen til de nye plattformene at 
nordmennene hadde f~lelsen av at de gikk inn i oljearbeidet som kom- 
petente arbeidere. De var nå skolerte og klare til å ta fatt på et arbeid 
som skulle vare frem til pensjonsalder. 

I løpet av 1973-1 974 ble de flyttet over til de faste installasjonene som 
begynte å bli klare for boreaktiviteter og etter hvert produksjon. Gulftide 
var på denne tiden en gammel og «sliten» plattform. Nordmennene 
forventet bedre forhold i boligkvarterene på de nye plattformene. Kurt 
Hegreberg forteller lattermildt om rommene de fikk: 

((Vi lå seh mann på rommet. Det luktet tå@ så det gomet etter Folk lå ogjerkt 
i kvene sine.)) 

Lima føyer til: 
(Det var ikke en hest som uille hatt disse rommene! Det var ikke mulig å selge dem 

som staller en gang!» 
På dette tidspunktet hadde rommene vært i bruk en stund. 
Oddvar Skjørestad som bodde på  Ekofisk 2/4 Bravo, forteller om 

firemannsrom der den elektriske monteringen av ovner var gjort feil, slik 
tilfellet også var på Ekofisk 2 /4  Quarters. Når noen slo på en ovn på ett 
av rommene, ble ovner slått på i flere rom. 

Boligkvarterene var slik at folk måtte tåle å ha andre tett innpå seg. 
Egil Lima og Kurt Hegreberg er enige om at de  som begynte i oljein- 
dustrien i denne første tiden, måtte ha sosiale antenner. De måtte kunne 



gå inn i team, ha folk nær innpå seg. Kunne de ikke det, sluttet de et- 
ter fi turer. Å oppleve trangboddhet og fravær av privatliv her ble noe 
annet erin tilfellet var både på «Ocean Vikinp og Gulftide, fordi disse 
plattformene ikke hadde samme preg av permanens og varighet. De nye 
plattformene var varige installasjoner, denne varigheten i arbeidsforhold 
og arbeidsplass lyste tilvaerelsen på disse plattformene opp på bestemte 
måter. Arbeidsforholdets permanens dannet to grupper av nordmenn: 
Den ene gruppen så fritid og boforhold på plattformen sorn en del av 
oljearbeidet. «Vi uisste ikke om noe annet, så ui tenkte at det skulle ume sånn». 
Når trangboddhet ble en del av arbeidet, ble det mer som en av flere 
utfordringer som skulle overkommes. Det var som Kurt Hcgreberg sier: 
«Vi innrettet oss som om vi var på arbeid hele tidenn. 



Den andre gruppen satte et skille mellom arbeid og fritid om bord. 
Når arbeidet var slutt, gikk de inn på lugarer med tett luft og liten plass. 
Disse boligforholdene ble en realitet den enkelte møtte direkte - og altså 
ikke mediert gjennom arbeidets engasjement. Når boligforholdene ikke 
ble en del av arbeidet, ble de i stedet sammenlignet med boligforhold i 
land. Da visste den enkelte ((av noe annet)), han godtok ikke forholdene 
og sluttet. 

Å gjare plattformene beboelige 
Byggingen og ferdigstillingen av plattformene pågikk altså fortsatt når 
de norske operatørene ble overført fra Gulftide. En del av ferdigstillin- 
gen var å g j ~ r e  dem beboelige: Forsyne dem med vann og elektrisitet. 
Nordmennene ble satt til å sikre stramtilførsel og ordne med waterma- 
kerne. Plattformen skulle bli selvforsynt med vann, dette skulle sikres 
ved at sjøvann ble renset gjennom en watermaker, eller en evaporator. 
En watermaker er en maskin - to meter høy og tre meter bred, med 
((forferdelig mye rør og pumper» -- slik Hindrumsen beskriver det. Den 
gikk på strøm, og den produserte tilstrekkelig med vann til at plattfor- 
men ble selvforsynt med drikke- og vaskevann, og noen ganger også 
med det vannet som trengtes i borevirksomheten. 

Hindrumsen fikk bruk for sin maritime bakgrunn da han ble satt til å 
jobbe med watermakerne. Dette var noe han hadde jobbet med til sjm. 

I tillegg til watermakerne måtte operatørene også ta seg av brann- 



systemene på plattformen og ventilasjonssytemet på boligkvarteret. De 
måtte bunkre diesel. Etter at boringen var kommet i gang, og brønner ble 
ferdigstilte, overtok operatørene brønnene og satte dem i produksjon. 

Det var et trekk ved arbeidslivet offshore at faglærte personer også 
måtte ta seg av annet arbeid. De måtte vaere innstilte på å gjøre mange 
ulike oppgaver. Folk som hadde lært seg produksjon og en enkel prosess 
av oljen, måtte også ta seg av de maskinene og generatorene som sørget 
for vann og strøm om bord på plattformen. Men for dem var oljearbei- 
det nettopp tilsyn med ventiler, generatorer, maskiner og kompressorer. 
Arbeidet med å giøre plattformen beboelig skilte seg ikke fundamentalt 
fra arbeidet med å åpne plattformen for mottak av olje. 

På Ekofisk 2/4 Bravo var det på denne tiden to watermakere. Egil 
Berle kavet med utstyret, han jobbet med det hver dag. Og  han satte 
navn på watermakerne, han kalte dem opp etter døtrene sine. Han opp- 
levde at det var en måte å holde kontakten med hjemmet på."' Teddy 
Broadhurst var også på Ekofisk 2/4 Bravo da, og han husker hvordan 
oppgavene med evaporatorene kunne ta mye tid. Det å kalle dem navn 
var ikke uvanlig. Broadhurst forteller at han jobbet med en evaporator 
på Ekofisk Tank, og den maskinen var vanskelig og gikk ofte i styk- 
ker, den var trøblete. Folkene som holdt på med den, kalte den for «Idi 
Amin». Og han forteller: 

((Det var en norsk drittsekk som også j k k  en vanskelig evapo~ato~ oppkalt etter 
seg E n  p~oduhjonsmpe~-viso?: Han pleide allLid å br~le: ((Hva er det ni son1 el;feil!,) 
- når noe slo seg vrangt av markineriet.)) 

Maskiner med kallenavn fikk en slags individualitet koblet til seg. De 
var ikke lenger bare tilhørende kategorien offshore-relatert maskineri. 
Som «individuelle» fikk maskinene også en rolle i en iscenesettelse som 
synliggjorde trekk ved den hierarkiske arbeidsorganisasjon ved plattfor- 
men. Denne prosessen, der maskiner ble trukket ut  fra en anonyrnisert 
plass i maskinen allmenne plassering offshore, fikk også konsekvenser 
for den enkeltes identifisering med arbeid og med plattform. 

Disse iscenesettelsene kunne vaere et arbeid med symboler og tegn 
nettopp knyttet til disse f~rste,  faste installasjonene. Å være ansatt på en 
plattform vekket refleksjoner over to forhold: Relasjonen mellom platt- 
formliv og hjemmeliv, og de organisatoriske og hierarkiske forholdeile 
på plattformen. Å bruke plattformens inventar og maskineri som rekvi- 
sitter i disse refleksjonene ble nettopp satt i gang ved arbeidsforholdets 
permanens og varighet. 

Det unike og det allmenne uttrykt gjennom plattformene 
Folk som ble værende i arbeidet på plattformene, og folk som sammen- 
lignet dette livet med arbeidsforhold og materiell standard i land, og 
som så sluttet, gir uttrykk for en forskjell i tenkemåter. Det er en forskjeli 
som er verdt å gå litt nærmere inn på, fordi den sier noe vesentlig om de 



kulturelle prosesser som ble sentrale i identitetsskaping for den enkelte 
offshore. 

Når pionerene forteller fra denne tiden, understreker de det unike 
ved livet på plattformene, de viser til at dette livet ikke lar seg sarnmen- 
ligne med arbeidsforhold i land. Det starter allerede opp med fortel- 
lingene fra ((Ocean Viking>>. Det var en spesiell plattform, preget av 
saregne amerikanere, borere, og med en <(tøff>> kultur nettopp knyttet 
til boring som en særegen aktivitet. «Borere er røffe folk». «En må ha 
galskapen i blodet». 

Gulftide var en plattform sorn arbeidsmessig ble formet av fagopp- 
lzering og tilegnelse av prosedyrer. Men likevel var det en plattform 
som ikke kunne sammenlignes med noe i land - i materiell forstand: På 
Gulftide var det så varmt at du kunne speile egg på dekk. Bråkei var så 
enormt at det satte seg som en dirring i kroppen. 

Når folk begynte å arbeide på de faste instaliasjonene, fikk disse også 
unike identiteter. Ekofisk 2/4 Bravo var en plattform som var snregen 
som materielt rom: Det var plattformen med to boretårn og mud som 
gikk til knes når en gikk på dekket. Ekofisk 7 /  1 1 A Cod var den rolige 
plattformen som lå langt til havs. 

Det var nettopp det unike ved hver plattform, det unike ved arbeidet 
og tilværelsen her ute i havet, og at dette enestående ikke lot seg sam- 
menligne med arbeidsforhold i land, som skapte et sterkt engasjement 
for tilværelsen der. Hver plattform ble unikt formet av lukter, sansninger 
av temperatur, av vibrasjoner, av synsinntrykk, påvirkninger som gjen- 
nom erfaringen av det formet kroppene hinsides språket. Det gjorde 
en overbevist om at for å forstå, m å  en erfare. Sammenknytningen av 
personers kropper til plattformenes <<kropp» ble en vesentlig kraft i ut- 
formingen av stabile arbeidsforhold på Ekofisk, og av en oljearbeideri- 
dentitet. 

De personene som sammenlignet plattformene med hverdagslivet i 
land, og som forkastet plattformlivets ((primitivitet)), knyttet ikke sine 
identiteter til plattformene. De hadde et allment syn på «arbeidsplasser» 
og <<oppholdsrom» og så ikke plattformene som unike i en kulturska- 
pende forstand. De hadde et blikk for et allment regelverk for krav til 
arbeid og arbeidsplasser, og slik kan en si at de representerte ((skrive- 
bordskunnskapenn. 

Men vi skal se at de ulike arbeidsoppgavene på plattformene knyt- 
tet fagarbeiderne til enten den ene eller den andre form for kunnskap 
og kultur. Produksjonsperatørene knyttet seg gjerne til plattformen. 
Borerne knyttet seg til jobben. Sikkerhetsoffiserene knyttet seg til hele 
Ekofiskfeltet og hadde et reglement å følge. De rev seg løs fra enhver 
sterk identitetsmessig og kroppslig tilknytning både til arbeid og til en- 
kelt-plattformer. 



Plattformene startes opp. Nordmenn lærer nordmenn, og nordmenn 
og amerikanerne rekrutterer 

Det var flere nye plattformer som ble bygget i første fase av utbyggingen 
av Ekofiskfeltet, og flere plattformer skulle komme. Flere skift skulle fyl- 
les av sikre og rutinerte personer. Phillips hadde et bemanningsproblem, 
«on the job training> ble satt massivt inn, folk steg raskt i gradene, og 
urutinerte personer ble av og til satt på oppgaver de strengt tatt ikke var 
kvalifiserte til, men som de måtte k r e  seg, og som de oftest klarte å lære 
seg. 

Også nordmenn ble satt til å lære opp andre nordmenn. Egil Berle 
hadde i en periode oppgaven med å lære nyansatte norske trainees 
opp i betjeningen av evaporatorene. Han lærte dem opp sammen med 
Duane Mills. Berle hadde allerede bakgrunn som kjentmann og guide 
fra Gulftide, og han fortsatte med kjentmannsarbeidet også på andre 
plattformer. Han introduserte nyankomne til plattformliv. 

Egil Lima fikk også ansvar for opplæring av nye Phiilips trainees. 
Han hadde erfaring fra arbeidet om bord på «Ocean Viking». Her had- 
de han vært både roustabout og kranfører. 

Ekofisk 2/4 Alpha og Ekofisk 2/4 Bravo ble satt i produksjon i 1974. 
Da kom ulike faggrupper - borere, produksjonsoperatører og personer 
i vedlikehold - i aktivitet. Og ved at arbeidet var satt i gang, kunne 
også læring finne sted. Det var særlig Ekofisk 2/4 Alpha og Ekofisk 2/4 
Bravo som ble opplæringsplattformer, men det foregikk også opplaering 
på Ekofisk-senteret. Etter hvert som det ble bygget nye plattformer, ble 
de som hadde lært, de som hadde Ett litt erfaring, flyttet over på dem, 
mens det kom nye roustabouter til opplæring på Ekofisk 2/4 Alpha og 
Ekofisk 2/4 Bravo. Det var utskiftninger hele tiden. De som skaffet seg 
arbeidserfaring, ble overført til de nye plattformene, og de som hadde 
ansvaret for opplæring, stod i disse læreroppgavene hele tiden. 

Olaf Bendiksen og Asbjørn Hansen var sammen om opplæringen 
av nykommerne på Ekofisk 2/4 Bravo. De ble enige om at når det kom 
nye folk, skulle de lære dem opp så raskt som mulig, for selv å få det 
lettere i sin egen jobb. Jobben var enklere når alle hadde lært det nød- 
vendigste. 

Da plattformene var nye, og folk var urutinerte, ble det ansatt mange 
folk til hver plattform. Skiftene kunne, på enkelte arbeidsoppgaver, bestå 
av for eksempel seks mann. Når disse hadde lært seg godt nok, ble skiftet 
redusert til fire mann, og endelig, til tre mann. Da var plattformen blitt 
en rutine for folk. Operatorene var blitt dyktige. Slik kunne læringen og 
tilvenningen til arbeidet på 611 plattform gi den enkelte kunnskap som 
gjorde ham overforbar til andre plattformer. K~~nnskapsutviklingen ge- 
nerelt på feltet i den første tiden, gjorde en <(rasjonalisering» av arbeids- 
stokken mulig. 



Men denne nedbemanningen og overflyttingen hadde også en sik- 
kerhetsmessig side. Birger (Freddy) Aarthun sier dette: 

( D a  vi gikk& syv mann til tre mann, var den eneste grunnen til det, at vi ble 
jinkere. Kapasiteten vdr okte. Du hinne ouemåke stove områdo: Håndtere størye 
oppgavel: Og zltstyretfimgerte som foruentet, vi trengte ikke å kontrollere det så oJe. 
Det var en prosess der vi regulerte alt inn til sånn som det ville bli, sånn som det ville 

jlngere i hverdagen.)) 
Nordmennene larte fort, og de rykket raskt opp i gradene, fra ope- 

ratør 3, hjelpearbeider, til operatør 6, som var skiftleder og som nå fikk 
oppdraget å danne skift. En operatør 6 skulle - sammen med amerikan- 
ske supervisorer - sette sammen skift av dyktige og lærenemme nord- 
menn. Dette var en kontinuerlig pågående prosess. Når et skift hadde 
lært seg samarbeid, og den enkelte hadde satt seg inn i oppgavene, så ble 
skiftene splittet opp. Folk ble fordelt på andre plattformer, og nye tatt inn 
i det opprinnelige skiftet. Nils Eriksen forteller: 

((Det var av og til problemer med kommunikqjon mellom nordmmn og amerika- 
nere. De som /ladde problemer med å snakke engelsk h n n e  havne i bakevjen. Jeg skulle 
danne et shJ, og så var det disse ((start-up amerikanerne som hadde provd å velge ut 
et sky?. De tok dem de trodde var de beste. De skj0u ut dem som vi nordmenn visste var 
de beste, men som ikke kunne mgelsk. iWen vi kunne hjelle hverandre da. 

Da jeg ble sk$leder varjeg med på å bestemme hvem som shlle ulere med på 
skiiet -jeg bestemte sammen med amerikanerne.)) 

Bemanningen av plattformene var en prosess som tvang nordmenn 
og amerikanere inn i et felles blikk når det gjaldt vurdering av faglighet 
hos den enkelte. Behovet for faglært arbeidskraft og ledere gjorde det 
nodvendig for amerikanerne å lytte til nordmennenes vurderinger av 
folk, som på grunn av språkvansker, ikke ble synlige fa$olk for ameri- 
kanerne. Det at nordmenn slik ble mellommenn og fikk talerett i vur- 
deringer og ansettelser av nordmenn i crewene på plattformene, var et 
vesentlig skritt i retning av en faglig likeverdighet mellom nordmenn 
og amerikanere. Det var ikke lenger mulig å sette et hierarkisk entydig 
skille mellom nordmenn og amerikanere offshore. Amerikanernes tillit 
til nordmennenes vurderinger av faglighet betydde åpninger for nord- 
menn inn i lederposisjoner. 

I denne oppbyggings- og bemanningsfasen ble den enkeltes oppfat- 
ning av sin egen faglige dyktighet, karrierevei og fiktiske skjebne når det 
gjelder jobbplassering koblet til hvordan samarbeidet foregikk mellom 
den enkelte og overordnede, enten han var nordmann eller amerika- 
ner. Den enkelte prøvde å initiere iscenesettelser der han viste seg frem 
- gjennom dyktig arbeid og faglig oppmerksomhet - for å bli rekruttert 
til de jobber han ønsket seg. Disse iscenesettelsene ble igjen knyttet til 
et makronivå der Phillips planla oppbygging, konstruksjon, ferdigstilling 
og bemanning på Ekofiskfeltet som helhet. Her skimtes organisatoriske 



prosesser der mikro-, mellom- og makronivå ikke kan analyseres uav- 
hengig av hverandre. 

Jacob Nilsen forteller: 
«Den forste oien tok de inn til Ekojisk-senteret, og da haddejeg vakt. Ingen av oss 

hadde sett crude oil en gang. ?5 hadde en amerikansk sjef som hadde suakt hjerte, han 
tålte ikke  overraskelse^ så han gikk og la seg. Han var production supervisor Så hadde 
vi en production supem'ntendant. De hadde ikke nokfolk, den gangen, folk som hadde 
litt kompetanse, derfor plasserte de en syk ame lik ane^ i denjobben. De skullejo dekke 
mange sky?. Noen var veldigjinke, andre ikke så dyktige. Det var mangel på trente 
folk. Etter atprodz&jone kom igang hadde folk ansvar for sin unit. Arbeidet spredte 
dem, men de var likevel en a e n .  Men så ble den enkelte klar over karrieremulighetme, 
og da ble det en konkurranse. Det var i beunnelsen del: Folk bet litt etter hverandre, og 
d e j m m e t  seg selv, De ville markere seg. Folkgordejobben sin så godt de kunne - det 
var sånn de markelite seg De gjorde andre oppmerksom på at de uarJinke. Det var 
ikke direkte krangel. Det var heller ingen ofshore som var skuggeredde. Når det gjaldt 

jobbene der ute, så lerte du en mann å kjenne på et par måneder I enjobb på land ville 
du bruktjere år på å h e  en å kjenne l i h  godt. Dujbbet  12 timer med en mann, 
spiste med ham, delte lugar ogfitid med ham. 24 timer i dggnet var du ssammcn med 
disse folkene, på godt og ondt. Du merket fort kualitetssrseller påjobben. Hvis en 
mann hadde et problem - hvorfort bste han det? Eengte han &e&? Klarte han det 
selv? Kan hanjkse det selv? Det var et must å kunne stole på dem. Hadde en mann 
sagt at han hadde gjort noe, men han hadde glemt det, da var du veldigforsiktig med 
ham etterpå. Vi hadde et personalsystem - derfolkjkk c~karakte~), med combination- 
operalion, som var en slags formannsjob6, og så hadde vi bnnsklasser - 5 og 6. Da 
så du hvor dykigeflk vag hvordan de ble behandlet i 10nnrsystemet. Huilkenjobb de 
jikk. Så hadde amerikanerne favoritter Men det kan ha med kjemi å @re.)) 

I oppstartsfasen var det om å gjøre å lære folk opp hurtigst mulig, 
for å sikre bemanning av stadig flere produksjonsklare plattformer. 
Etter hvert som plattformene faktisk kom i produksjon, begynte også 
de indentitetsprosessene som knytter personer til enkeltplattformer å bli 
virksomme. Til å begynne med ble slike identitetsprosesser knyttet til 
hvordan konkrete arbeidsoppgaver ble utført. Folk opplevde kontraster 
mellom seg og andre, og de brukte forskjellige måter å arbeide på som 
begrunnelser for disse kontrastene. 

Kulturkontrast mellom plattformene 
Når det gjelder oppliering og bemanning i denne første tiden, eksisterte 
det visse motsetninger mellom lokale kulturer på plattformene. Olaf 
Bendiksen forteller at Asbjørn Hansen og han selv bestemte seg for 
en viss form på den opplæringen som foregikk på Ekofisk 2/4 Bravo: 
De ville liere de nyankomne opp så fort som mulig. De ville ha avlast- 
ning i arbeidet. Men dessuten ville de ikke gjøre det slik som folkene på 
Ekofisk-senteret gjorde det: 

((Bruke lang tid, urne mobillige til å hre fra seg. Det er klart at de holderpå hem- 
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melighetene sånn at d e m  beholdejobbene sine der borte - de ville bli uunnurerl@e 
fordi de ikke uillejyttefra Ekofisk-senteret.» 

Ulike holdninger til arbeidsoppgaver etablerte kontraster mellom 
plattformer - og mellom folk. Etter hvert som arbeidet ble satt i gang 
på Ekofisk-senteret og på de uteliggende plattformene, dannet det seg 
en sterk kontrast nettopp mellom dem. På Ekofisk-senteret satt ledelsen. 
Det var her alle avgjørelsene om å åpne og lukke brønner, og hvilke 
brønner som til enhver tid skulle produsere, ble tatt. Den kontrasten 
som Bewillis Gable erfarte mellom basen på land og installasjonene til 
havs, lenge før de i det hele tatt kom i produksjon, fikk nå en lokal ut- 
forming offshore, som en kontrast mellom Ekofisk-senteret og de utelig- 
gende plattformene. 

For de personene som jobbet på Ekofisk-senteret, ble det utviklet ster- 
ke følelser av at de befant seg i hjertet av Ekofisk, og at det var de som 
styrte og bestemte over hele feltet. Birger (Freddy) Aarthun ble overført 
fra Gulftide til Ekofisk 2/4 FTP Han laerte seg både Ekofisk 2/4 FTP og 
Ekofisk 2/4 Charlie. Han forteller: 

caet var hystatus å urne på Komplekset i forhold til de uteliggende platlfor- 
mene. Det er på Komplekset at vi slyrte alt. Serlig da Znken kom i dr$, da var det 
Ekojsk-senteret sonz styrte alle plattformene, de kunne starte opp pzlmpeplnttj%foinzene 

j a  Enken, de kunne &re maskinene der medjernkontroll, og det var de somfortalte 
alle de uteliggende plattjormene om de skulle åpne choker ellm stenge dem. Vi hadde 
kontrollen på det. Vi på Fi'P kunne si til en plattform: ((Vi vil /la mer o fie inn - åpne 
den og den Br~nnen -for den gir mindre gass og mo- oCje.» Den enkelte platlform un- 
denkastet segSeltet som helhet. De uar nndt til det. På operatarnivå ville de gjerne styre 
mer selv. Men for oss var det viktig at de oplimalzSn-te produbonen.)) 

Kurt Hegreberg er en av dem som syntes det var vanskelig å flytte fra 
Ekofisk-senteret og til Ekofisk 2/4 Alpha, en uteliggende plattform. Han 
så flytting som ensbetydende med degradering. På dette tidspunktet var 



Egil Lima superintendant for hele Ekofiskfeltet, og det var han som gav 
Hegreberg ordre om å flytte, sammen med andre han mente ville ha 
godt av å flytte fra Komplekset. Nå hadde Phillips en personalpolitikk 
der de anså det som viktig, når det gjaldt utviklingen av den enkelte 
operatør, at han fikk erfaringer fra flere plattformer. Men Hegreberg 
likte det ikke. Han hadde tatt kontakt med Lima og spurt om han hadde 
gjort noe galt. 

Ekofisk-senteret fikk en oppmerksomhet knyttet til seg - et emblem 
knyttet til faglighet, stigende karriere og makt. Duane Mills ble plassert 
som supervisor på Eldfisk 2/7 Alpha. Han har en bestemt formening 
om at det å komme så langt ute i periferien, langt unna Ekofisk-senteret, 
skadet hans karriere. 

Men Kurt Hegreberg snur kontrasten mellom Ekofisk-senteret og de 
uteliggende plattformene på hodet. Om sin egen påtvungne flytting til 
Ekofisk 2/4 Alpha sier han: 

(Det er dejaske somJEytterJi-a Reitgjerdeth 
Hegreberg ble senere flyttet til plattformen Ekofisk 2/4E Tor. Et ut- 

trykk for tilhørigheten som vokste frem mellom ham og denne plattfor- 
men, er følgende historie. Kurt Hegreberg forteller: 

tgeg er royalist. Jeg mente at når vi er ute i Nordjaen, på plattformene, så er vi i 
Jlr,rge. Det var så dodt der ute, bare stål!Jegjkk laget enjagstang på %l: En 18 
meter hv jags tanp;  Jeg kontakkt Lima ogjikk velszgnelse li1 å bestille e t p a g p å  6 
gange 5 metex Flaget på Tor var det fgntefolk m0tte når de kom i helikopterja land. 
Da så vi at det var Norge, det var ikke EkoJik, det var Norge. Nåårfok&lte å?; så var 
jeg oppe og heistejaget. Jeg bruktejaget som en indikator på at livet oflshore var 
som livet i land. Det hmdk også a t j a g e t  kom På halv stang, dessverre. 

Den arnkkanske toppsjefm ville ha enda en jagstang til det amerikanske jag- 
get.» 



Å få bånd til en uteliggende plattform kuilile være forbundet med 
muligheten den enkelte hadde til å prege plattforn~en, sette sitt stempel 
på den, gjøre den til sin egen på ulike måter. Hegreberg heiste flagget på 
Ekofisk 2/4E Tor, erobret plattformen som et stykke norsk land. Berle 
satte navn på watermakerne og knyttet plattformen til familie og hjem. 
Olaf Bendiksen og Asbjørn Hansen etablerte sin egen måte å arbeide 
på, sin egen måte å lære de nye opp på, og denne arbeids- og opplæ- 
ringsformen ble et tema for samvær dem imellom, for bestemte hold- 
ninger til arbeid og til holdninger mellom eldre og yngre operatører. 

Operaturer på Ekofisk 2/4  Bravo - som Olaf Bendiksen og Asbjørn 
Hansen - var heller ikke spesielt interesserte i opprykk på denne tiden, 
fordi de ikke ville flytte fra denne plattformen. De likte seg der, hadde 
kommet inn i arbeidet og hadde strevd for å gjøre seg lommekjente. 
Bendiksen sier: ((Vi ville vere her til vi blepensjoniste7:)) 

Det er et element som, kulturelt sett, spilte inn i den prosessen som 
skilte Ekofisk-senteret fra en uteliggende plattform som for eksempel 
Ekofisk 2/4  Bravo, slik folk som jobbet offshore tenkte seg det. Dette kul- 
turelle elementet kunne uttrykkes gjennom kontrasten mellom «skrive- 
bordsarbeid» eller «rent arbeid» på  den ene siden, og «skikkelig oljear- 
beid)), ((skittent arbeid» på den andre. Et plattformliv som virkelig var 
plattformliv, var livet i nzrkontakt med oljen. Lederne på Ekofisk-sente- 
ret satt skjermet fra boring, boreslam og støy, de satt med sine papirer på 
kontorene og kunne, slik sett, like gjerne ha vært i land, når det kommer 
til de faktiske erfaringer de gjorde seg. Her fikk nettopp boreaktiviteten 
en identitetsskapende rolle, både for borerne selv, men også for platt- 
formens identitet, og ved det - identiteten til de produksjonsarbeiderne 
som også var på den aktuelle plattformen. Den ((skitne)) plattformen der 
folk vasset til knes i boreslam, var nettopp selve de fysiske omgivelser 
som måtte være til stede for at den virkelige oljearbeideren skulle vokse 
frem. De fysiske forholdene, kroppslige utfordringer, nærkontakt med 
naturkrefter i hav og himmel, nærkontakt med oljen som kom opp med 
det voldsomme trykket - dette var nettopp de unike forhold som oljear- 
beidet på Ekofiskfeltet måtte forholde seg til og eksistere innenfor. Slik 
ble boring som aktivitet mer enn et arbeid. Boring ble i tillegg et em- 
blem som viste til det virkelig utfordrende i arbeidet med oljen, og dette 
emblemet satte skillet mellom allmenn kunnskap som delte kvaliteter 
med arbeidsforhold i land, og erfaringene med arbeidet til havs - det 
arbeidet ingen kunne skjønne som ikke hadde erfart det. 



Borerne var i en helt annen posisjon enn produksjonsoperatørene. 
Borernes karriereveier var knyttet til kontraktørselskapet. Det var en 
fase der flere gikk fra de samme kontraktørselskapene som borerne 
befant seg i, og over i Phillips. De skiftet beite. De som ble værende 
i kontraktørselskapene valgte boring som den kunnskapen, det ar- 
beidet, de syntes var mest interessant. Noen gjorde karriere innenfor 
dette arbeidet, de gikk fra hjelpearbeidere på Ekofisk, via en kar- 
rierestige i borecrewet, til å bli direktør i kontraktørselskap, som for 
eksempel ProSafe - et selskap som har vokst ut av Moran Brothers. 
Andre ble freelance borere - i dag kan de leie seg selv ut til oppdrag, 
og de E r  skyhøye honorarer. Andre igjen gikk inn i heltidsarbeid i 
fagorganisasjonene. 

Borerne flyttet fra plattform til plattform og boret brønnene. I sitt 
arbeid orienterte de seg mot de ulike brønnene, tilegnet seg spesialist- 
kompetanse i forhold til de ulike grunnforhold og trykk i reservoaret. 

Noen plattformer var det hyggelig å komme til: d e r  s@gnner opera- 



torene at hvis vi ikkefår ogen opp, så har de ikkejobb!>> - mens andre var det 
ikke så trivelig å komme til. Operatørene der likte ikke bråket, skitten, 
all trafikken som fulgte med borecrewene. Slik var plattformene plassert 
helt forskjellig i henholdsvis boreres og produksjonsfolks bevisstl-iet. 

Noen av de personene som valgte boring som karrierevei, begrunner 
dette valget med at «boring er et mer skikkelig arbeid enn folk som leser au målere 
og noterer på papiren). Det var i alIe fall mer interessant. Og de mente at 
Phillips var et selskap som ((oppf9rer seg som konge på haugenn - antakelig 
fordi de opplevde at de operatøransatte av og til skjermet seg for alt 
bråket og all mudden som borerne brakte med seg. 

John iMcGill, den engelske kransupervisoren, sier dette om sitt inn- 
trykk av forskjellene mellom produksjoil og boring: 

c(P?-oduksjon o- roligere. Det er ikke så_tjls-isk. Produksjonen foregår i r03 og folk 
må kontrollere det som skjer Drilling er merjs-isk, slik det var i gamle dage3 f i r  det 
å behandle rorene ble mekanisert. Folkene den gangen var sterke. Surne. Du får en 
kultur der de sterke folkene fårjobben gjort. Amerikanerne brolte og bannet til dem 
som ikke klarte åJåjobben gort. Det var hardere og mer harardiQstfor drillere. Det 
varjikssjoner mellom drilling og produksjonsfolk. Drillerne ~ordeplattJ3rmen skitten. 
Da plattji rmene gikk over i prodz~hjon, ble alt ccsmootlv) og rent. 

Folk kalte dem cowboys, men de var dyktige folk - u t j a  erfaring, ikke u t j a  
teknologzsk utdannelse. Da drilling hersket, satte de reglene. De hadde et hardt liv, de 
ble t0Je i $$en. Jeg husker det kom opp et skriv på plattformene - til amenkanerne: 
«Det erforbudt å banne til nordmenneno). Underteprzet au management. Dette var på 
Ekojisk 2 / 4  Akha  - i de tidlige dago: 

Produksjonsfolkene hadde kontorer i den rene delen av plattjirmen, de ville ikke 
ha skitne drillere inn på det området. Det uar bare i f i t iden at produksjon og drilling 
traJ hverandre. Det var to blokkex Men det var mye pokerspilling Pokerspill brakte 
produhjon og dpilling sammen.)) 

Thor Larsen har også hatt en yrkeskarriere der han har hatt an- 
ledning til å se forskjellene mellom boring og produksjon. Han hadde 
ansvaret for supplybåtene som kom med varer til boringen om bord på 
plattformene. Han forteller: 

((Det var b o k g  på EkoJisk 2 / 4  Alpha, Ekojisk 2/41 Charlie, Ekojisk 2 / 4  Bravo 
og Ekojkk 2/4 Delta, der var det amozkanske drillingsupn.visore og de vaco gud. 
Det var gud, det. The big boss, Konge på haugen. Så skjer det et markant skille: Da 
kom pladulisjomfolkene inn, og da kom kulturen til Ekojsk. Det var folk med utdan- 
nelse. All språkbruk, veremåte, ble annerledes. Prosessfolkene kalte oss inn på mito; 
vi satt og diskuterte alt. De kunne skrive navnet sitt, og Dnllelxe bannet og steikte og 
spente i veggene. Men de var fantastiske i det de gjorde. De begynte som roustabouter 
på rigene i Louisiana, som 13-14 åringa: De lyttet, smakte, kjente og luktet. De 
kjente det nesten på rislingen hva som var på gang Alt skulle gå fort. Mye banning 
Slå i bordet. Alle drillingsupervisorene konkurrerte seg imellom, hvor fort de kunne 
bore. Om det tar 30 dager å bore en bronn, og drilleren kan g0re det på 25 dager, da 

får han bonus. Han tjener på det. Dette horte ui om. Performance var viktzgfr dril- 



lune. Har lzan ti bmnner som /tan klnrer å bore På 25 dageqfir huel; så er det snakk 
om en inn$ening på mange millionen) 

Boring og produksjon var to forskjellige typer av arbeid, med to 
forskjellige former for arbeiderkultur. Forholdet mellom nordmenn og 
amerikanere i produksjon og prosess ble svaert forskjellig fra de arbeids- 
relasjoner som utviklet seg innenfor boring. 

Borecrewets arbeid og erfaringer offshore 
Det var to veier en person kunne gå, når han var innenfor boring. Han 
kunne gå gradene fra hjelpearbeider, via roughneck, derrickmann, bo- 
rer og videre opp til toolpusher. Det var flere insentiver som lokket ham 
inn i denne yrkeskarrieren; interesse for faget og høy lønn var to av dem. 
Det som preget en person som valgte en slik karrierevei, var at han ble 
sugd inn i arbeidets utfnrelse, arbeidet som var for hånden, og at han 
satte pris på rytmen i den sammensveiste borergjengen. Satte pris på det 
ordløse kameratskapet som kom til uttrykk i plettfri jobbutførelse. Slike 
personer gikk inn i et samarbeid med amerikanske borersupervisorer, 
eller toolpushere. De lot ikke de sterke hierarkiske arbeidsrelasjonene 
som var til stede i boring, der amerikanerne utøvde lederskap gjennom 
brøling og utskjelling - spille inn når de selv søkte å finne mening i dette 
arbeidet. 

Den andre gruppen beholdt en distanse til arbeidet, instruksjonen og 
arbeidsledelsen. Personer her ble ikke involvert tilsvarende sterkt i arbei- 
det. De fant fotfeste i et kontinuerlig ytre blikk på arbeidets organisering 
og innhold. De som i dag uttrykker dyp kritikk til arbeidsmåtene i bo- 
ring, er folk som har vzrt innenfor boring, hatt borersupervisor som sjef, 
men i en jobb som likevel sikret dem en viss avstand fra operasjonene i 
riggen: Motormenn eller mekanikere. 

Nordmennene i boring måtte finne en balanse: Tåle det «absurde» 
i arbeidsledelsen, utføre ordre, og samtidig finne en måte å sette seg i 
respekt på hos amerikanerne. 

Gunnar Rasmussen begynte i Moran i februar 1974, og han del- 
tok i boringen av den første brønnen på Ekofisk 2/4 Alpha. Han har 
bakgrunn fra utenriksfart. På Ekofisk 2/4 Alpha jobbet han som hjel- 
pearbeider. Kontraktørselskapet Moran hadde nordmenn ansatt i de 
underordnede stillingene som hjelpearbeidere og roughnecker, samt i 
mer faglærte stillinger som motormenn, matenalmenn og enkelte kran- 
fairere. Alle lederne var engelskmenn eller amerikanere. 

Gunnar Rasmussen sier: 
((Etter at vi var fmdige med den amerikaniserte tiden, så var vi bare glad vi var 

h i t t  dern,for å si det sånn. E l  å beunne med var det sånn at du vurderkfia tur til 
tur om du skulle reise ut igjen. Til  å begynne med, når vi skulle Iza kazepausei;for 
ehernpel, ui  som var nordmenn, så måtte vi - en mannjkk  lov å gå inn, ta et brett 
med x antall isoporkofler med kafe) og så måtb vi stå ute og drikke kafe. Det rom- 



met vi ikkejkk slippe inn på, var et kombinert rom som vi laget til etbpå, et sånt 
omkledningsrom, garderobeskap, hvor vi hadde arbeidstyet. Og etter en tid så laget vi 
i01 til et bord i midten da; og benke? så vi kunne sitte og ta en kopp kafe. Dette var 
i arbeidstiden, d a j k k  vi hente k a f l i  og så gå ned og stå inne i et sånt lagerrom. Der 
måtte vi drikke kafen. Det var det. Sånn uar det til å begynne med. 

Og så måtte du v&re i bevegelse. Du kunne ikke stoppe opp og slå stille. Du skulle 
se ut som du gjorde noe, hele veien. Ellers så val. de etter deg. Disse her - det var @e- 

fene. Lederne med stor L. Det var too&usherne og tozlrpusherneY0. Vi diskutertejo litt 
hva vi skulle @re, hvordan vi skullefå ting til. 

Det er klart at den som opponerte, han ble litt uglesett, og han ble  erne sparket, 
i k a  tur til tul; o g j a  ngg til ~g. Jeg var i01 ulsattfor å bli sparka,Jere g a n g q j a  

jobb. For opponerte du mot dem, sa ja ,  at dette var på fblepremissq det var ikke sånn 
vi skulle ha det, så kunne du risikere å@ de verste d~zttjobbene i lange tider3amouez 
Jeg tok en gang opp - det var en som het Bill, jeg husker ikke elternavnet, jeg tok opp 
dette med at han /ok tiden på oss. Han stod i doråpninga og stod og så demonstrativt 
på klokken når vi kom inn, skulle ha mapause, og så kom han f i n  minutter f0r tiden, 
og spurte om vi ikke skulle g'ore noe. Så sa jeg: Klart vi skal det, vi erjo her for å 

jobbe, men vi har krav på pazue. Og hans straf overfor meg, da, det var atjeg måtte 
stå ute i&ll storm, og male rekkverk som det var is på. Pi nordriden au riggen. Altså 
- det var sånn typisk takkfor sist. &i opponerte ikke mot defolkene del; da kunne du 
risikere - mmjo mer du ga beskjed, jo uewe ble det. Og til slutt så var dujo u~nsket, 
og så bh du sendt hjm. F~rste helikopta: Og så var det bare å snu, og så ut på en 
annen ria Men etter h w t  som du kom litt rundt, så hendte detjo at du - altså, det 
varjo brafolk av de og. 

Jeg ble sendtja Ekofik 2/4 A@ha til EkoJisk 2/4 Delta. For atjeg rok uklar 
med han der M r  Bill. På Delta var det en av disse amerikanerne, en som var sjefs- 
elektriker om bord. Og, dajeg kom bort d q  da komjeg sammen med en - ja, han var 

jo  kanadier egenllig, han var dr i l k  og han var en sånn @e som hadde sinefolk som 
han syntes uar veldig bra, og som han vernetfor alt. Da varjeg blitt roughneck og var 
kommet opp på boredekket, men da var det ubehagelig den andre veien, for du folk at 
de andre ugleså deg for at han tok vare på deg, ikke sant? Det ble motsatt - det pzkk 
mye på trynefaktor; rett og slett, og det at - altså de såjo, når degav beskjed, hva som 
ble gjort og hva som ikke ble @rt, og alt sånt, og noen syns de var greie å ha med å 
g0re, og andre syns de var mindre greie å ha med å &re. Og av en eller annen grunn 
så f0lte han atjeg var ålreit å ha med å @re. Det hadde med kjemi å g0re.)) 

Gunnar Rasmussen kom inn i en gruppe som tok seg av boreutstyret 
på plattformen etter at borecrewet hadde reist. Det var en gruppe på 
5-6 mann som var igjen på plattformene, de gjorde klart alt utstyr til 
crewet kom tilbake. Slik tilhørte han en gruppe teknisk personell som 
ble fast på riggene, og slik awek hans arbeidstilpassing fra borerens. 

Denne gruppen teknisk personell hadde en fin omgang med opera- 
tørene. Alt ble lettere når borerne hadde forlatt plattformene, sier han. 
Gruppen av etterlatt teknisk personell kunne låne utstyr av operatørene 
- dreiebenker, fresere og andre nødvendige hjelpemidler. 



l ' I i-; 
1- <r 

Rolf Solgård er borer, også i dag. Han tilhører dem som ikke kan 
tenke seg annet arbeid. Han reiste til sjøs før han begynte i oljeindus- 
trien. I 1974 ble han oppmerksom på mulighetene i oljenæringen. Han 
og en venn søkte jobb i Moran, og her ble han ansatt i juli 1974. For 
ham var boring den jobben han ønsket seg. Han syntes det var fascine- 
rende: 

(d vme med på å bore i havbunnen, j% opp d m  o&en - det var spennende. Som 
et eventyr)) 

Solgård ble ansatt som roustabout. På den tiden var det et stort be- 
hov for personell i borecrewene. Det var flere plattformer - Ekofisk 2/4 
Bravo, Ekofisk 2/4 Delta, Ekofisk 2/4 Charlie og Ekofisk 2/4 Alpha 
- som trengte to crew hver. De to crewene skulle avløse hverandre, i 
dag- og nattskift. På den tiden var det også mange folk i crewene, flere 
enn det som var vanligere i senere år. Rolf Solgård begynte på Ekofisk 
2/4 Delta. 



(Disse amerikane7.ne, degav beskjed, og de plukket sine favolEttq det skaljeg love. 
De kalte deg for alt mulig. De sa det ba~e - det bare kom -for eksempel: ((Gå og hent 
en mrtang - you son of a bitclv). De slengte hele tiden med sånne spgge - og han 
kompisen min, han tålte ikke å bli rakkel nedpå, sånn. Men du måtte - den f0rste 
turen zit - å -jeg vm- så glad dajeg skulle hjem igjenb 

Da Rolf Solgård kom til Ekofisk 2/4 Delta, holdt de på med å slå 
konduktorer ned i bunnen. Det er 30 tommers rør som de starter forbe- 
redelsene til boringen av hullene med. På frivakten sin lå han på lugaren 
og hørte: Dunk! Dunk! Det bråkte voldsomt. Så startet de sementar- 
beid. Lydende overveldet ham. Men han lot seg ikke skremme. Han 
ville heller ikke tilbake til sjøen. På dette tidspunktet hadde han fått 
kjaereste. Rytmen i arbeidet i Nordsjøen, den gangen med sju dager på 
og sju dager av, ga fritid til privatliv på land. Etter første tur reiste han 
hjem, hvilte ut hos foreldrene, reiste ut igjen og fortsatte. 

Han jobbet på dekk og spylte rent gjenger på casing, stod brannvakt 
for sveiserne, mikset mud. Han følte at han hadde en spyleslange eller 
en svaber i neven hele tiden, for ccTankee-en var opptatt av det>). Dessuten ble 
han, ustoppelig, satt til å male. 

Han jobbet sammen med to andre. På den tiden var de fem rousta- 
bouter på dekk, i tillegg til dekksbas, den ansvarlige for arbeidsoppga- 
vene på dekket." 

Engelskmenn og skotter var om bord på Ekofisk 2/4 Delta. De 
var sjefer, og Solgård og andre roustabouter fulgte dem over alt og 
bar verktøykassen deres. Engelskmennene pekte, Solgård skrudde. 
Engelskmennene gjorde finessen som avsluttet jobben, mens roustabo- 
utene gjorde grovarbeidet eller drittjobben, sier han. Rolf Solgård be- 
gynte i roustabout-jobben svaert ung, og han sier at det er grunnen til 
at han trodde at forholdene om bord på plattformen skulle være sånn. 
Han liadde ikke distanse til det, reflekterte ikke over det, han godtok 
det. Solgård syntes synd på dem som skadet seg, men ((han hadde ingen 
skrupler», forteller han. Selv var han aldri redd for noe. Han var ung 
og gikk på med liv og lyst, han sa ja til alle jobber han fikk. Han likte 
utfordringene i jobben. Han tenkte at denne jobben ville han beholde, 
han så en fremtid i det, og det var godt betalt. 

Solgård var på Ekofisk 2/4 Delta fra juli 1974 til januar 1976. I mel- 
lomtiden hadde han giftet seg og Ett barn, og i 1976 tok han pappaper- 
misjon. Da den var over, jobbet han på et glassverk. Men i oktober 1976 
ble han kontaktet av en amerikaner som ville ha ham ut til plattformene 
igjen. Han begynte på Ekofisk 2/4 Bravo. Da var han rimelig sikker på 
at han var dyktig nok, og at amerikanerne hadde lagt merke til ham. 

Solgård beskriver arbeidet sitt: 
(f lår du står del- med kubeinet som bremse - nål. du skal hente et stand opp, så 

&l-er du forl ned med lgs blokk, og så stål- det en der oppe, og så hiver han standet i, 
og så lukket vi ebvatol-en. Og han drilleren som - noen av dem kjQ~.te a1tforfo1.t sånn 



at du ikke klarte &gripe det. Og noen kjerte ~ k k e t e .  iMen hanSyren som ikke kunne 
telle," han visste akkurat når han skulle clutche ut, og så gikk blokken såjntforbi, så 
dti jkk tak, og da gikk detjnt  for dem der nede, da ble det ikke sånn sleng for dem der 
nede, da kom denjnt opp. Det varjo sånn det skulle vare. Da slapp du ulykkm Det 
uarjo sånn ulykkene skjedde, at stundet for opp, og så t ra f  det en i hodet. Men de som 
kunne dette, de @rte så jnk  så bare lårte de såjnt,  og så spant vi på, bmkte tengene 
og tighta opp, Og han 10Jet opl, &rte det ned og hentet opp nytt stand. Det var så 
stor)rs~eZl -jeg haddejo norske drilke som ikke varjinke til å ~ 0 r e .  De klarte det 
ikke. De vargreie, men dejkk  det ikke til. Det var ikke så viktig at hanyankee-en ikke 
kanne telle. Han varjink. Jeg herte aldri om skaderpå hans crew. Han hadde gjort 
dette i årevis, han kunne &re drawwork - og det var det det gikk på i den tiden. Det 
var mekanisk. Det var en teknikk å kjøre. Det var viktig å hafeelingen med det. Du var 
veldig avhengig av å ha en god drillel: En god driller - da gikk det av seg $1 - tiden 
gzkkfort, uten at du merket det. Det var som en maskin. Det gzkk veldigjnt. 

Som regel hadde vi våre faste plassex To menn med tenger - en der og en der - og 
så en som stod og tok imot. En med brakeout-lang, og så en som stod og tok imot når 
han heiste det oph og så stod en og hjalp litt til med å stabbe det på. Han IoJter det 
opp, tar det mot well-centa; og så lårer de det ned, og så hadde du en teknikk - og det 
skullejo gå fort. Litt konkurranse var derjo. Det var veldig viktigfor crewene å vise 
at de tmppet best, uten at noen ble skadet. Vi h-onkurrerke mot det motsatte skij?et. Vi 
ble ildnet at) drillerne og dillingsupervisorene på hvert sky.))  

Et godt innkjørt crew slapp å snakke, hver enkelt visste hva han skul- 
le gjøre. Alle hadde faste gjøremål, under en trip ut eller en trip inn. 
Da det ble foretatt opprykk innen borecrewet, kunne det skje at den 
som hadde lengst ansiennitet på boredekket ble spurt om han ville gå 
som derrickassistent i boretårnet. Men det var ikke alltid ansiennitet 
som gjaldt, lederne så også etter hvor ivrig den enkelte var. De så etter 
dyktighet. Da  var det den flinkeste som ble plukket ut til å komme opp 
i riggen. 

cdGr det kom en ny o@ s i  ble hnnjo tatt varep; av oss, vi måtte vise ham, lme 
ham ol;b, og han måtte se på oss, hvordan ui@ordejobben. Ti l  å begynne med ble han 
plusert rundt om - en gangpå den tangen, en gang på den tangen - det var rotarjon. 
Alle opemsjonene måtte bres, det nyttet ikke å bare satse På en f o r  det var dumt, 
for da - hvis en ble g k -  så ville detjo da ikke vere noen av oss andre som kunne ha 
gjortjobben. Du måtte bytte på det. 

Det gikk Jortfor en ny å komme inn i det. En lur kunne vare lilstreMelk - så var 
han inne i det, hvis det var et godl crew.)) 

Et crew besto av borer og fire roughnecker. Av de fire var det tre mann 
som befant seg i selve operasjonen, mens den fjerde gikk inn når folk måt- 
te løses av for kaffepause og toalettbesok. Ellers gjorde den fjerde mannen 
rent verktøy, det var alltid noe å gjøre. Den som ikke var med på trippen 
gikk bort til arbeidsbenken og pusset rørtenger og skiftenøkler, smurte 
dem og hengte dem på plass. Gjorde rent arbeidsbenken, spylte, forbe- 
redte neste steg i boreoperasjonen, gjorde klart til bytting av borekrone. 



((Vi holdt På med ting hele tiden - det gikk av seg selv på gode crew På dål-lige Emmnrm i arbeid 

crew var der mer intngq folk var potte sure, de kom n e d j a  si@$ og var grinete, det 
kunne vcere knu@ng Men det ble det slitt hardt ned på, da var del rett hjem.)) 

Solgård kom til Ekofisk 2/4 Bravo i 1976, rett før utblåsingen. Han 
fikk et tilbud om å begynne i Phillips som produksjonsoperatør, de 
trengte fem personer. De ville helst ha folk med erfaring som boredekks- 
arbeidere, for de trengte folk til jobbing på brønnhodene. Men Solgård 
søkte ikke. Han likte seg i boring, og han hadde ambisjoner om å gå 
videre til å bli derrickassistent. Det var mer spenning i boring enn i 
produksjon, syntes han. 

Han følte at det var et veldig samhold i borecrewet. Alle var i samme 
bås. Aile reiste vekk fra familiene sine. Rolf Solgård sier at for å være 
borer måtte han være psykisk sterk. Han måtte være på tåhev hele tiden, 
og Ilan måtte ta vare på folk. Han måtte tåle at lederne hele tiden fulgte 
med ham og ((stirret ham i nakken». Hvis de mistet noe i brønnen og 
måtte fiske det opp, da fulgte de ekstra nøye med. Det var snakk om 
mye penger. 

Borere som Rolf Solgård forteller at det var mer «liv og løye» blant 
borere enn blant produksjonsoperatørene. I borecrewene var det spøking 



som ikke var så utbredt blant operatørene i Phillips, hevder han, selv om 
han mener at de av og til ble inspirerte og tok etter. Han forteller: 

«Vi var fele med dopen - det er greme som vi sm0rer gjenger med. Vi la dopen inn 
i d~illerens oreklokke?; og når han tok dem p& så ble han suart ,rundt orene. 

Huis vi spokte med enyankee, så tok Iznn &en: Da vi var og spiste, og vi skulle ta 
på oss stoulene igjen etterpå, da var de$lle av dop. Det varyankee-en som hadde pjrt  
det. V? bare lo av det. Vi skulle alltid ta igjen. Og så var det spyling Du sto bak et 
limne og spylte med en kanon, ogjolk ble pisseblaute. Viputtet egg i stmlene tilfolk, 
når de gikkfor å spise, og når de ettelpå tok stovlene på, ble de kliss våte. Det var en 
s p k .  Noen blejo potte sure. Det skjedde mye sånt på alle riggene. 

Det var en&r som het Perkins -jeg var hans assistentdm'llel: Han var såjekk. 
Det var en svart mann på sk$?et som alltidjkk ddtjobbene. Han spurte hvorfooi: 
((Look in the mirrom, sa Perkzns. Ren ~asisme. Det var noen som tok igjen med 
Perkins. Han spiste pannekaker om m o l p e n  - med dm der lonnesinq9en på. En 
motormann gikk om natten og helte sirupen ut og tok sm~rolje i sirupmzqgen. Dette 
var på Eldfik 2/7 Bravo. Jeg val- altså msistatdriZlei: l4 hadde fmte bord. sjefene 
satt nederst, det var et sånt skille, sånn som det var på båtene. Vi satt og så på da 
Perkins spiste. Han kommer ne4 brummer ((Good morning) uten å se på oss. Han tar 
pannekakene og spise?; og han g0r ikke en mine, han spiser opp alt. Da kan du tenke 
deg hvor sta han val: Han skulle ikke vise med en mine at han var blitt lurt. For da 
hadde Izan måttet innmmme at han var blitt lurt.)) 

Folk i borecrewene, slik Rolf Solgård forteller, ytte motstand gjen- 
nom å spøke med amerikanerne. De tok igjen for opplevelser av urett- 
ferdig behandling ved å utsette amerikanerne for ((practical jokesn. Det 
er av interesse å se at amerikaneren som spiste pannekaker med smø- 
reolje erkjente spøken som en motstandsform fra nordmennenes side: 
Han tok iglen ved å ikke la seg merke med spøken. Slik prøvde han å 
frata nordmennene et «språk» som deres opposisjon ble kanalisert in11 
i, offshore. 

Spøken med amerikanerne var et «språk» som ikke hadde i seg en 
kraft som kunne heve konfliktene ut over plattformens kontekst, og inn 
i et forhold der møtet mellom nordmenn og amerikanere ble et møte 
n~ellom to parter innen de generelle arbeidslivsrelasjonec Spøken, der 
dop og smøreolje ble brukt til å ramme andre, var en opposisjon som 
befestet lederen desto sterkere i sin måte å lede på. I stedet for at rela- 
sjonen mellom leder og underordnet strukturelt sett kunne forandre seg, 
kunne spøken føre til en eskalering i spøkens ((språk)). Amerikaneren 
fikk dop i ørekiokkene. Nordmannen fikk dop i støvlene. 

Ekofisk 2/4 Bravo, boreplattform med identitet 
Ekofisk 2/4 Bravo var en typisk representant for en brønnhodeplattforin 
som var preget av borevirksomheten. Jeg vil la noen norske oljepionerer 
fortelle om forholdene om bord på denne plattformen. Ib Frishøj, kran- 
mekaniker og senere sikkerhetsmann, beskriver hvordan boringen var 



en aktivitet som satte sitt preg på plattformen. De to boretårnene om 
bord på plattformen ga muligheter for konkurranse borerne imellom: 

d e t  om to svensker om bord på Bravo, to derrickmenn, Heldenius og Falchman. 
Heldenius var på rzgg 41, og Falchman var på 43. Når de to *ene hadde 
roundtrip samtidig, og de h-unne konkurrere med hverandre, da h r t e  de sånn at gene- 
ratorenegl~det. Og de Ajgrte draw-worken og blokken så det suste opp igjennom. Og de 
sto der klare, når de kom opp med elevatoren. Da hadde de tau rundt pipen, og så dro 
de inn, bang, s å j k k  elevatoren et klaps så den åpnet seg, og så dro de inn pipen. De 
holdt igjen, inn i stativet, og da brolte de til hverandre: ((Så og så mange stands ig'enh 
T i l  de varferdke med rouna'tripen. At detgkkgodt er utrolig. Blokken suste opp igjen- 
izom med pipen. Inn med pipen, ned igjen. De var heltjinomenale. Men Falchman, 
han var sånn en liten tett kai; en muskelbunt, han hadde en mm bart. Han var så 
råsterk i armene at han klarte å holde et helt stand med d~illcollal: Når de sAxlle trekke 
rw inn i «Fingrene» - stativet3r bolzlpipen - så blukte de lu@insjen. Men Falchman 
var så sterk at han holdt dem og svingte dem inn, med et smell, i ((Fingrene))! Og på 
den måten vant han over Haldeniw; for når han gjorde det med sin egen kropp, tok 
det kortere tid. Det var kjekkefolk på c(B?-auo)>. Men det var ikke akkurat koselig do: 
Det var så mye boreslam - del ste{ opp til kanten av verneskoene. Det var mye s01. 
Og skiten ble trukket inn i boligkvarterene. De la papir på plvet>r å b ~ t e  litt på det, 
nårfolk marslet inn med skitne stnvlm I 1973-1974 var man ikke så strikse på det 
som man ble senere.)) 

Ekofisk 2/4  Bravo var en plattform som lå n a r  Ekofisk-senteret. Det 
var en sterk trafikk til og fra plattformen og et høyt aktivitetsnivå. Til 
å begynne med, da  plattformen hadde startet opp produksjon, var det 
svært mye folk om bord. Det var personell som fortsatt holdt på med 
ferdiggjøring av plattformen, det var produksjonsfolk, folk som logget 
brønnene og borere. Jan Stangeland forteller: 

(Det va?. kolossalt med folk på Bravo. Men vi hadde det veldig greit. I den tiden 
da vi testet bronnq så bodde vi påjremannsrom, men ui lå seh  mann på rommet - to 
lå på madrasser på gulvet. Vi syntes det var alle tiders. Det var ingen som klagde på 
det. f i  trodde at dette var sånn som det skulle uteve. Det lå folk inne i vaskerommet, 
der var det madmser)) 

På Ekofisk 2 /4  Bravo var det boret 24 brønner, og konduktorene var 
slått ned i havbunnen. De var banket ned i leiren i havbunnen så langt 
de kunne komme. Slikvar det gjort klart til senere boring. Konduktorene 
gikk fra havbunnen og opp til produksjonsdekket. Over hver konduktor 
var der et tynt jernlokk som lå løst, og når arbeiderne skulle gå bortover 
dekket, så måtte de kjenne etter at lokket over konduktorene lå fast. De 
følte det som livsfarlige greier. Olav Bendiksen sier: 

((SjofOlk og fikere var vant med årvåkenhet. Men det var et fantalivb 
Olav Bendiksen var operatør, og senere plattformsjef, på Ekofisk 2/4 

Bravo. Han forteller om operatørenes arbeidsdag på denne plattformen: 
((Vikkerklokken ?ing o; ogjeg står oph går ned og spise?: E~.jeg heldig, jzrjeg en 

stund med mat, hvile og ro. Men så begynner det: Bank! Dzmk! SSSH! Så er det å 



E/;OJisX- 2 / 4  B nied springeja mat og kafle og gå ut og stenge choker Vz  kunne /zme det med en gang Det 
X-mrf i r t~ct  ((1WicoPeri smalt og herja. Da ble det stengt igen. Hvis det blir@ mye på FTPen, så tyk ter  de på 
2 6). en knapp, sånn at ventiler stenges borte hos oss, på Bravo. Dette var noe de bal-e Izadde 

overdt o v e ~  på m e n .  L5 hadde ikke overxikt over det i det hele tatt. 
Alle beskjedene om å stenge ned, og å åpne igjen, f i k k j a  kontrollrommet på 

FTPen, til konbol11-ommet på Bravo. Så glo~-de vi det vi skulle, uten å involvere 
p la t t@rm-n ,  annet enn å gi ham beskjed: (4% stenger vi ned), eller (&å åpner vi 
opp)), plattjirnzsjefen hadde ikke noe med selve oQeproduh-onen å gj~re. Det var det vi 
opmtorer som tok oss au. Vi var en glrqpepå tre mann i kontrollrommet på Bravo. 

Men - på en vanlig og 701% dag, så gårjeg til c(Kjngserommeb) etter atjeg har spist 
jokost. Her sk2fier vi k l 4  h e ~  royker vi og drikker kafe. Her forteller vi hverandre nyti! 
jafi.l;beiioden vi nettopp hal kommet i n n j a ,  e l b  vi spoker med hverandre. 

Vi kom altså piijobb, og når alt var l o l i ,  da kunne du sette deg ned og lese dagens 
avisel: Når  vi kom ned i kontl-ollrommet for å l ~ s e  av det andre skij?et, så tok det bare 
noen sekunder hvis alt var i orden. k l en  av og til kunne det ta  lenge^ tid. Vi måt& 
også ta en lunde ute. Dette skjedde helst i foi.bindelse med når de val. nede i hullet med 
tenreline, eller det var 1uJikompressola- de hadde problemer med, og de måtte vise oss 
hva de hadde gol-t au små@-andringem 

Bendiksen forteller om forholdet til amerikanerne om bord på 
Ekofisk 2/4 Bravo: 

( D a  ameiikanelne var platformjefe7; så måttejea som operat01; skrive mpportei; 
for eksempel morgenrappolz Jeg leverte dm.  Det val- ikke så mye samtaler om. det, 
Izadde noe spesielt hendt,foiklartejeg det,ferdig med det. Amnikanerne vargreie. 

Når vi skulle ryke, gikk vi til garderoben. Det var også mange som g k k  på do f o ~  
å r-yke. Det hendte at de sovnet der inne. De amerikanske plattfo~~msjefenejh-k in  til å 
male skoiup/me til dem som satt pd do - sånn at de kunne zdentijixere I~vnn som satt 
del: Men det dergkkjo bare i begynnelsen! Vi hadde noen gode spkel- med amerikanu- 



ne. Vi ~ i g e t  til en kropp, en (carbeiden), av et kosteskj .  Vi tok en kjeled~zss på, hadde 
en hjelm og sko, og ?&et dennejigzlren til inne på do. Og så observerte vi en amerikansk 
too&zlshq når han tok runden og pzkk inn på do for å sjekke denne karen! F ~ r s t  en 
runde, og så m til, og vi så lzvordan han Izisset seg opp! Vi holdtpå å le oss ihjel. 

På de uteliggende plattformene Ekof ik  2/4 Alpha og Ekojisk 2/4 Bravo, så 
gjorde vi nordmenn som vi ville. Det var storfihet. Amerikanerne som satt oppe på 
Komplekset, de brydde seg ikke, så lenge alt gzkk jn t  og vi produserte. De brydde seg 
ikke om å deta ljstyre noe. Det var en fantastisk plass åjobbe. Men vi måtte ha oppar- 
beidet oss en tillit hos amerikanerne. Dessuten - trengte vi hjelp) så var amnikanerne 
rutinerte otjefolk. Vi kunne medfå  ord snakke om problemet, de skj9nte vebli&lig 
hva det val; og v i j ikk  hjelp, over telefon. Dette var amerikanske ledere. Men  når 
nordmenn kom, som ikke hadde greie på olje - de prpvde å detaljstyre ting som de ikke 
hadde greie på, og hadde du et problem, måtte du bruke evigheter på å forklare dem 
det, og tok du en beslutning så spurte de hvorfor vi ikke hadde spurt dem på forhånd 
og så videre. Amerikanerne var mye bedre, for de ga faen, så lenge alt pzkk bra. De 
snuste deg ikke i kortene.)) 

Plattformer tok også farge av plattformsjefen om bord. Fortellinger 
om plattformsjefen ga identitet til plattformen. Jeg avslutter dette avsnit- 
tet med fortellingen om Bud Jelton, som var supervisor på Ekofisk 2/4 
Bravo og senere også på Eldfisk 2 / 7  Alpha. Det er Olaf Bendiksen som 
forteller en historie om denne amerikaneren: 

(?eg husker best Bud Jelton - Izan så ut som en prne. BudJelton likte så godt å 
jiske. Hanjikk Charlton t?? L s l g  et kontrakt0rseIskap som laget r~rsystemer og som 
har meisere ansatt, til å lage seg en mer  teine, for han ville fange myejsk.  Han brukte 
Tbeinstek til åte. Kj-anen heiste den ned i havet, og teinen hang der i kranen hele tiden. 
Han kunne selusagt barejiske på denne måten så lenge kranen ikke var i bruk. 

En  morgen hadde str0mmen tatt teinen og han jikk den ikke oflp. Teinen hadde 
hellgt i kranen om natten. Da ringte BudJelton bort til ((Senteretv, til szlperintendanten 
Jim 01% På den tiden hadde vi et svcert dykkofarta det kostet en halv million kroner 
dagen å bruke det. Han ville ha dette dykkefartyet bort til teinen sin. Kameratene 
hans på ((Senteretv syntes det var vanskelig de kunne ikke la ham i stikken. 

Jeg sa til ham at h'nen kommer til å l ~ s n e  når tzdevannet snul: Og det var det 
som skjedde. 

BzldJelton var krigsjygerja Koreakrigen. De andre amerikanerne på de andre 
plattformene var kompiser au Izam. De kom i en klemme - de kunne på den ene siden 
ikke gi ham fartyet strah=r,fordi det var dykkere der sonz trenge tid til dekomp~imering 
iMen de kunne altså heller ikke la lzam i stikken. 

Hvis han ikke huddefått opp teinen sin, så hadde de sendt boli denne dyre dykker- 
båten! Amnikanerne, så lenge du ikke diskuterer religion og politikk, er de venne?; så er 
de venner! De hadde begynt sammen son2 15-åringel: Sånn var mentaliteten d a  Han 
var$ en krigshelt, og det betydde enormt myefor dem. Utenom nlipzon og politikk, så 
var de verdens kjekkestefolk.)) 

Jim Orr  fortalte meg samme historie om Bud Jelton. Det er av in- 
teresse å sammenligne disse versjonene av den samme historien: Olaf 



Bendiksens versjon, sett fra en underordnet nordmanns ståsted, og Jim 
Orrs versjon, sett fra en overordnet amerikansk venn og kollega av Bud 
Jelton: 

((Det var en god production supervisor på (cBrauo)), BudJelton, han uar en gam- 
mel d r i l k  HanJulgte godt med drillerne på de to riggene på ((Bravo)). Han kjente 
mentaliteten til drillerne. En gang ringte ((Old Bud» meg for å fortelle at fikefellen 
hans satt fast. Han pleide å ta matrester i en fikefelle, og så h&te hanfella ned med 
klanen når denne ikke var z bruk. Men nå huddefellen blitt tatt med strommen, den 
var blitt fort under plat formen, og der hadde den hengt seg fast. Han trengte dykkere 
til å gå ned og 10snefellen. Jeg måttefå tak i dykkere, for det uarjo helt n~duendig 6 3  
kranen las! Men dykkerne hadde måttet urne i trykk-kammer etteqå,for det var &t 
del; og slike opphold i tvkk-kammer koster mange penge% Jeg sa k l  Bud atjeg skulle 
j2 tak i ((Old) Jed Douin, han var nestkommanderende i land. Jeg måtte få tillatelse 
j a  lzam lil å bruke dykkerne. Menjeg hadde ikke tenkt å ringe Dovin. Jeg mzttejo 
uansett bruke dylikerejr åfå kranen 104 ogjeg hadde ikke tenkt å si noe til ham om 
det. Så gikk det en liten stund. Da kontakkt iWce Bud meg ouer telefonen lefzgq han 
var reddjr  at andre skulle lytte på denne samtalen mellom oss. I stedet sendte han en 

fax: «Cancel the diuers. FFishtrap loose!,, 
Bud Jelton gikk alltid morgenrunde, og da, sier Bendiksen, måtte de 

helst være i vigør, være ute og gjøre noe, det likte Bud Jelton best. Men 

Pause i aheidel av og til, når de kom ut om morgenen, så kunne de se Bud Jeltons spytt- 
OJSI~OT~.  klyser. Jelton tygget tobakken ((Red Man», og da spyttet han ut noe brun 



vaeske med jevne melloinrom. Når Olaf Bendiksen og de andre så disse 
spyttklysene, da visste de at han hadde gått morgenrunden sin. (flå kan 
vi sette o.rs - nå har han vert på moqenimpebjonJ) De spylte jo dekket stadig, 
så de kunne aldri ta feil av I-ivor ferske spyttklysene var. Amerikanske 
supervisorer hadde en vane med å tygge tobakk og spytte. De satte spor 
etter seg på plattformen. Slike spor ble tegn som nordmennene brukte 
til å holde rede på hvor amerikanerne befant seg. Plattformen var en 
materiell struktur som måtte holdes ren - for at en skulle kunne spore 
oljelekkasjer. Renholdet ga også en ekstrabonus i forhold til muligheten 
av å holde rede på amerikanernes rytme i arbeidet. 

Svært mange norske oljepionerer forbinder amerikanske supervisors 
med sigar og tyggetobakk. Det var en del av de trekk som karakteriserte 
dem og gjorde dem forskjellig fra nordmenn. Tobakkmerket var alltid 
det samme, «Red Man Chewing tobaccon, og nordmennene knyttet 
bruken av denne tobakken til det eksotiske og litt fremmede som også 
preget amerikanerne i denne tiden. Enda en historie om Bud Jelton 
kan illustrere det blikk som nordmennene kunne ha på amerikanerne. 
Historien er fra Eldfisk 2 /7  Alpha. Det er Ib Frishaj som forteller: 

((BudJelton g g e t  ((Red M a n  Chewing tobncco)), og han hadde kontoret sitt ved 
den ene riggen) 7ig 10, på EldsJisk (dilpho), der var det også to rggn; akkurat som 
på Ekof ik  ((Bravo)). Jfår han tok telefonen, sa han alltid: trRig ien drilling shack!,) 

Han var en fargelik puson. k n l i p i s  var han i perlehumug han fortalte og lmte 
meg. Nå,. han satt inne på kontoret xitt, så hadde han sigaj; spyttekopp for tobakken, 
og en kopp med kafe. E n  gang 7ingte telefonen, og Bud tok den: trRig ten drilling 
shackh - og så sa han: ((Hello, Pete!,) Det var d7illingsuperintmdant i land. Så skulle 
han ta en slurk kafe, men han tok f h l  kopp, han tok spy~ttelioppen med Red M a n  
spytt, og både kopp og sigar rOk ut, og han br0lte: c(Shit!J)ci[eg kunne h0re at det ble 
sagt i den andre enden av teleSonen: t( Pvhat didyou say?)) Han hev ruret på. Litt senere 
ringte han opp ((Peto) og lo av det. 

Han var en sikkerlzetsbevisst_tj,1: Hvis du gzkk inn til ham og sa at (må ser det ut 
som et bombet horelzzls ute på p$eracken, da tok han hjelmen på, spyttet, og gikk ut, 
og det tok ikke mange minuttene f0r folkene var på p l a s  og spylk. Han vargrei.)) 

Formell og uformell ledelsesstruktur på plattformene 
Mange opplevde en motsetning mellom Ekofisk-senteret og de utelig- 
gende plattformene. Denne motsetningen hadde med den identiteten 
som vokste frem hos oljearbeiderne å gjøre, når de knyttet seg til be- 
stemte plattformer og det livet som utfoldet seg der. Men en årsak til 
disse kontrastene kan også ligge i en motsetning mellom formelt og 
uformelt liv på plattformene: Mellom formelle og uformelle ledelses- 
strukturer. Basen i land, Phillips som operatørselskap og Oljedirektoratet 
hadde utarbeidet regler for oljeproduksjon, for sikkerhet og for arbei- 
dets organisering. Linjeledelsen i arbeidet offshore hadde en klar formell 



struktur. Mot dette stod det «familieliv» som også oppstod på plattfor- 
mene - gjennom at folk levde sammen og opplevde arbeid og fritid, 
gjennom at unike hendelser skrudde folk sammen i felles erfaringer som 
ikke lot seg beskrive i land, og gjennom at opplæringen, slik den fore- 
gikk, forte eleven inn i folelser som gjorde læreren til en nær person. Det 
er nettopp livet og arbeidet om bord på de faste installasjonene som 
genererte opplevelser av kontraster og motsetningsforhold. Det er når 
arbeidet ble permanent at uformelle strukturer kunne vokse frem og bli 
etablert vis-a-vis de formelle. Denne diskrepansen mellom strukturer 
var slik ikke tilstede, i tilsvarende grad, på «Ocean Viking)) og Gulftide. 
Motsetningene som dannet seg der, mellom landliv og livet på en platt- 
form, hadde ikke den viktige, formende og strukturerende kraften den 
fikk på de faste installasjonene. På «Ocean Viking>> og på Gulftide var 
nordmennene læregutter. De internaliserte offisielle regler for arbeid, 
linjeledelse, sikkerhet, kunnskap og oppførsel og hadde ennå ikke mulig- 
het til å hevde seg innenfor en alternativ struktur. 

Bjørn Kildedal, radiooperatør på Ekofisk-senteret, forteller denne 
historien: 

((Det var på Ekojsk 2/41 Q Jim Orr var superintendant, og han ville se a 
cowbayjbn. Det var vi i radiorommet som satte på videoen, og så kunne folk på hele 
plat$rmen sejlm. Dette var om natten, og Eddie Webb, en liten rødhåret amerika- 
nei; vai- natt-roustaboupushex Han var sjef for to norske roustaboutq og han var 
sml& elter disse to. Webb konz til meg ogforlangte at videoen måtte slås av,for de to 
roustaboukne ville ikke gørejobben sin skikkelig p6 grunn avjlnzen, sa han. rJJnz 
the bo.ss!,,Jeg sa til ham at det var 0 r ~  som ville ha den på, men det nytbt ikke. S i  

jeg stoppet videoen. 
Dajlikjeg en telefonjaJim Orr: ((Hi Porky! What happened with the video!,, 

Jeg fortalte at Webb Izaddeforlangt den stanset. Så ,@kk det fent minutte?; og så konz 
T/l/ebb og ba om at videoen måtte bli satt p6 igjen. Jeg nektet. Jeg sa til ham at det var 
ham selv som hadde tuunget meg til å stoppe den. (ga, men nå harjeg kontroll over de 
lo roustaboutene!,, Det hjelper ikke, sajeg. Jeg ville ha Webb i en klemme,for da ville 
han skylde meg en $ene.rte siden. Han blejo veldig p?.essel av Orrfo~. åJåJi11nen $16 
igjen! Dajeg til slzltt snja,filte han atjeg haddeiort ham en Geneste.)) 

På de uteliggende plattformene kunne det altså danne seg, fra tid til 
annen, en alternativ ledelsesstruktur. Det formelle hierarkiet kunne møte 
et uformelt, og vennskap mellom personer kunne overstyre etablerte 
koininandolin.jer. Spenningen mellom uformelle og formelle strukturer 
kunne utnyttes av mellommenn som skaffet seg en god «hånd» i dette 
spillet. For å gå inn i en mellommannsposisjon, slik Kildedal gjorde her, 
måtte han vzre koblet til ressurser som bare langvarig opphold på en 
fast installasjon kunne skaffe ham. Over tid var det mulig å utvikle venn- 
skap med ledere, og en evne til å improvisere når anledningen bød seg. 
De uformelle strukturene som dannet seg på enkelte plattformer stod i 
kontrast til den formelle ledelsen på Ekofisk-senteret. 



Jim O r r  synliggjør også forskjellen mellom formelle og uformelle 
strukturer. Når han forteller historien om Bud Jelton og fisketeinen, er 
det snakk om å sette dykkere inn for å f"a den opp. Dette ville ha vært 
en svcert dyr operasjon, og Orr  hadde sagt til Jelton at han måtte kla- 
rere dette med Jed Dovin, som var nestkommanderende i basen i land. 
Men Orr  forteller også at han ikke hadde tenkt å si noe til Dovin. Han 
hadde tenkt at han skulle bruke dykkere uansett - hvis det ble nødven- 
dig - uten å involvere den formelle linjeledelsen i dette. 

Et uformelt nettverk og hierarki - dannet mellom folk som har felles 
erfaringer gjennom langvarige arbeidsforhold, e r  en kontekst som kan 
være vanskelig for folk fra Ekofisk-senteret eller fra basen i land å for- 
holde seg til, når det gjelder å hevde seg med autoritet og tyngde. Det 
kan godt tenkes at det var slike problemer Bewillis Gable støtte på, da 
han følte at han ble en «privat person» når han reiste ut til plattformene 
til havs for å lede et planleggingsmøte. Når han valgte å transportere 
plattformsjefene til land, rev han dem Iss fra det uformelle nettverket og 
gjorde sine egne formelle regler gyldige. 

Når personer knyttes til enkeltplattformer og til lokale kulturer, når 
uformelle hierarkiske strukturer etablerer seg som en motsetning til de 
formelle, når den erfaringbaserte kunnskapen som gjør plattformene til 
unike gestalter møter den allmenne «skrivebordsbaserte>> kunnskapen, 
er det muligheter for motsetninger og potensielle konflikter. Det finnes 
et område der disse prosessene kan studeres konkret, og det er innenfor 
sikkerhetsarbeidet. 



Phillips hadde egne folk som tok seg av sikkerheten om bord på platt- 
formene. Det var amerikanerne med bakgrunn i raffineriene som også 
var eksperter på sikkerhet og som lærte nordmenn opp. Ventiler, rør og 
pumper ble sikret og sjekket etter forholdsregler etablert av amerikan- 
ske operatørsupervisorer. Sikkerhetsarbeidet var nettopp en allmenn 
kunnskap knyttet til regler og håndbaker, og overførbar fra plattform 
til plattf~rm.'~ 

Personer som jobbet med sikkerheten hadde ansvar for denne på alle 
plattformene på Ekofiskon~rådet. De var derfor lasrevet fra enhver iden- 
titetsmessig tilknytning til enkeltplattformer og til spesielle arbeidsopp- 
gaver på plattformene. Deres oppgaver var sikkerhet, og de var ansatte 
for å stoppe enhver prosedyre som ikke var sikker, eller som ikke fulgte 
vedtatt regelverk. Det å stoppe arbeid når de som arbeider var opptatt 
av det og hadde arbeidet som horisont her og nå, og særlig når det å 
utføre en oppgave var en verdi i seg selv, var en kilde til konflikt. 

Ib Frishøj beskriver sitt engasjement innen inspeksjon og sikkerhet, 
i tiden han var ansatt hos Morco, Norge. Frishøj hadde jobbet på Shell 
Raffineriet på Sola før han begynte hos Morco. Han hadde en faglig 
bakgrunn innen smed- og maskinfaget, og fra teknisk skole. Han be- 
gynte som motormann i generatorrommet på Ekofisk 2/4 Charlie, her 
var han bare noen Ei turer. Siden ble han kranmekaniker på Ekofisk 
2/4 Bravo. Plattformkranene var i drift døgnet rundt, og kontroll og et- 



tersyn av kranene måtte foregå hele tiden. Frishøj hadde også ansvaret 
for «Bulk og sement» kompressoren, og i tillegg hjalp han Phillips' egen 
plattform-mekaniker med brannpumpene og watermakerne. 

Dette arbeidet holdt han på med til julen 1974, da han fikk tilbud 
om å bli sikkerhetsingeniør hos Morco. Han begynte med HMS - helse, 
miljo og sikkerhet, og arbeidet hans var først og fremst rettet mot bo- 
recrewene. Parallelt med dette måtte han også ha månedlige borerigg- 
inspeksjoner: Sjekke alt boreutstyret og hjelpesystemene til boringen. På 
denne tiden var alle boreriggene Morcos eiendom, men de ble senere 
kjøpt av Phillips. 

Ib Frishøj holdt på med dette arbeidet fra l .  januar 1975 til han slut- 
tet i Morco i 1977, for så å begynne hos Phillips som sikkerhetsmann 
på Ekofisk. Til å begynne med var sikkerhetsarbeidet vanskelig. Noe av 
holdningen var at sikkerhetspersonell bare brakte med seg problemer og 
papirarbeid. Han forteller: 

((For meg var det en slåsskamp til å begynne med, å vinne såpass respekt blant 
drillerne og borepersonell - ikke de n o d e  roughneckene, men de ame~ikanske drillerne 
og toolpusherne. De sa at det ikke var n0dvendig at det ikke var tid til slike konlrol- 
ler Kontrollene f0rte bare med seg stans i boreopernsjonene, mente de. Dette var de 
amerikanske lederne som hadde holdt på med boring i 20-25 å?: De haddejobbet i 
boring på forskjellige steder i verden. Det var mye sliisskamk med dem når vi gikk til 
dem og sa: Du må sh$e den! Sk$ det! ((%u god damn safe&manh)jikk jeg sonz svaz 
Jeg var littjustrert av og til. Men det var en ame~ikmzer - en dfillermpn-intendant i 
filorco. Woody Clarke - en ekte Zxanel; han var sokkinn. Han Wpet boreteknologi 
med meg etter arbtidstid, på kveldene, iJere miinedex Hadde det ikke vertfor ham, 
haddejeg sluttet. For det var ganske t0J. Når du kom ut og skulle ta vonemoh med 
b~repersonellet, så gjorde de det de kunne for åJå hele melet til iiji$pe ut. De ville 
heller ikke ha den (%od damn safetymaru, rundt segfor o$e. De hadde hell med seg i 
i latterliigglola nzegjere gange?: 

ilden Woody h~. te  nzeg boreteknologz sånn atjeg kzmne sette meg i respekt, sånn 
atjeg virkelig kunnejobben - like godt som dem. Dette gorde han, helt bevisst. For 

jeg val. et lam mellom hendene på de folkene del; de som hadde mange års e fa~ing De 
tmdde de kunne modellere meg Og det kunne de og til å beunne med. Men Woody 
sa: ((Stå på! Ikke gi deg!Jeg bakko- deg opp, men hold deg til spillereglene». Og han 
hjalp meg utrolig Etter hvert - et& tre kuart åi; så fant de ut at det nytter ikke å 
sp~ke  med den der safetymannen. Og det va?- takket vtere Woody C'larke, sonz var en 
solid stgttefor meg 

Jeg husker en episode, det var etter at jeg var blitt respektert. Det var på Ekojsk 
2 /4  Charlie, ogjeg kom bort og skulle ta rip.jnspehjon del: Jeg tok slik ligyrupek- 
Gan hver måned. 

Jeg begynte nede med mudpumpene, og arbeidet nzeg o@ igjennom. Dajeg kom 
til BOP-rommet, under lidooren, så manglet det rister ellu gratings (i-isto- som 
brukes i gangveiene) - Jere stedex Ingenting var sperret av. Du kunne ha falt rett 
igennom og ned. Jeg noterte meg det, ga beskjed, og arbeidet meg videre opp igjennom. 



Dajeg var kommet opp på Run Around, så 
kom jeg opp på den ene siden da; der var 
all gratingen vekk, j a  øst til vest, et stort, 
gapende hull. Og ikke var det blitt skmet av. 
Det var veldig mye som var galt. Jeg noierte 
meg del. Jeg kom inn i Bulk-sementlammet, 
der ui Izadde sementen. Der uar det en sikker- 
hetsuentil på hver av tankene, en cclupture- 
disc)) - den går av på et spesielt trykk, og 
hvis tryWiet er over det, så ryker den. Der 
var det satt inn en plugg! Jeg tok kontakt 
med toolpusheren og sa at her er det så mye 
galt, her må du sper-e av med en gang! Han 
sa at han skulle sette falk i gang med det 
straks. Jeg spurte ham: ((Huor lang tid tren- 
ger du for å@ det på plass? For du får ikke 
mange dagedu «God damn. I need a week.)) 
Jeg sa at det var absolutt det lengste: ((Men 
du må fl se å få sperret av! Og få ordnet 
nye sikkerhetsventilex Her er kopi av min 

l 
inspeksjon, skriv under på at du har lest og 

folistått.)) Det gjorde han. Jeg reiste hjem. 
-q En ukes tid senere val-jeg i8.m ofslzore, 

jeg skulle til Ekojisk 2/4 Delta og ventet på 
Del var  tun^^ arbeid å shuttle. Jeg hadde landet på Q-plattjijrmen på Senteret. Så tenktejeg at nå skaljeg 
skvu OPP e l h  li' letg- jammen se hvor langt de er kommet medforbedringene på Charlie. Jeg tok rapporkn 
der au bo~e.thrng, .selv med meg og gikk bort. Det var ikke giort noe. Ikke spmet av, ikke grating på plass, 
otti en lznddc hjell nu 
slow ivrtenget: ingenting Da tenktejeg: Nå! Så g k j e g  opp på too@ushers kontor og sa: Du har ikke 

gjort noe i det hele fatt, du Izar ikke en gang sperret av! Nå er det stopp! Og han ble 
svart i oynene og sa at det ikke kom på tale. ((Jeg skal vise deg noe helt anneb), sajeg 
Og så @jeg tak i Phill$s) drilling supa~isor og la problmetjem for ham. Det 
likte han ikke. Jeg sa til ham: ($g har sagt stopp, det a. stopp, ingen boring f@r dette 
er kommet på plass. Han har lovet meg å ordne opp, og det er ikke gllort noe som helst. 
Han har ikke en gang sperret av. Det er nok det holder i haugevis.4) 

Dlilling superuisoren liktejo ikke atjeg sa stopp, ogjeg sa til ham: caet bryrjeg 
meg ikke onz! Det n. stopp!» Nå val. det så heldig at de ikke Izoldt på med noe, akkurat 
da, de var i en delvis vedlikelzoldssituasjon, så det val. ikke såjirlig, men han likte 
i& å bli stoppet. Han ringte inn til land. Enden på det hele ble at Woody Clarke, 
min sj4 ble involvert, og han st0ttet meg straks. Alle måtte innse atjeg hadde retl,for 
det var en sa@y violation. I massevis. Han ble så sint, han toolflusheren, da han,fikk - .  

h0re a t j eg jkk  medhold! Han var sigarroyke~ og han beit sigaren tvert av i raseri: 
((God damn! Fuckyouh 

?oo@zulzeuenjkk en kfajig irettesettelse av IVoody, .sanzme dag Det bleJU11 stopp 
av alt annet arbeid til alle pålegg var rebet. Det tok tre dagel: 



Grunnen til at han ikke gjorde noe, var at han ikke så det som viktig Dette var 
i en periode da de bestemte. Det var en u&olig spennende epoke. Mange u fo  fordringer 
Woody lerte meg utstyret, for det var det jeg skulle kontrollere, jeg måtte kunne det. 
Han var på min side, han oppdro meg til sin tenkning, han hadde efanng og mening 
om hvordan dette bzirdeg0res. Han var sikkerhetsbevisst. Han skolute meg ogga meg 
en fontåelse av hva det var man måtte vsre n y e  med, med den Qpe z~tstyr Han var 
overste sjef for Morcos drillere, på samme nivå som Phillips) d~illingsupe~visor 

Jeg v m  så sikkel. på IVoodys back L$. Derfor stakkjeg nesen frem. Hadde det 
skjedd noe, så var det Phill$s som hadde anmaret. De var informert om den episoden. 
Jeg måtte vere t m f f i r  2 stå i det, det var en t 0 8  h n g  men det var en t$mpeerfa- 
l i n ,  Det sitter i kroppenforkatt,jeg har hatt nytte au denne h n g e n  som safetyofier 
i Ptiill$s.)) 

Det er en dyp sannhet i denne observasjonen. Noen borere hadde 
en tendens til å se sin egen kunnskap som selve kunnskapen. De ble en 
slags egen, unik målestokk for hva som gjaldt for kunnskap offshore. 
Andre typer av arbeid hadde en tendens til å bli mindre viktig, eller 
mindre relevant, for den kunnskap som trengtes for å få en oljenaering 
i gang. Borerne ble sin egen målestokk for hva som var verdifull innsikt 
offshore. Men de manglet et blikk som kunne løfte seg fra brønnen og 
se oljeproduksjonen som en helhet, der alle yrkesgrupper - produksjon, 
prosess og sikkerhet - var nødvendige elementer i en totalitet som en 
plattform jo består av. 

Ib Frishøj hadde en tøff jobb når han skulle få en del av boreperso- 
nellet til å forstå at sikkerheten kommer først og at kontroll og utskift- 
ninger av utstyr var nødvendig for å unngå personskader. At det var 
etablerte regler som måtte følges. 

Den eneste måten han kunne få gehør på, var selv å bli godt kjent med 
hvordan operasjonene og utstyret som harte boringen til, ble brukt. D a  
han mestret en kunnskap fikk hans argumenter tyngde etter hvert, men 
ikke uten støtte fra Woody Clarck. For at argumenter knyttet til en type 
av kunnskap som hørte hjemme utenfor selve boringen skal E slagkraft 
innenfor boring, så må  disse argumentene ikles borerens fagspråk. 

Egil Berle ble rekruttert til Phillips' Sikkerhetsavdeling i 1973. Han 
hadde da  jobbet på Gulftide og var blitt produksjonsoperatør. Han ble 
fristet av tilbudet om å jobbe med sikkerhet. Som operatør, sier han, 
ville han mer eller mindre være låst til en plattform. I sikkerhetsavdelin- 
gen ville han få muligheten til å bli involvert i alle plattformene, og det 
var noe han så frem til. Berle så det som en spesiell utfordring. 

Han syntes også at det var spennende å lære folk om sikkerhet. Det 
viktigste var å få folk til å skaffe seg forståelse for trykk, og størrelsen på 
trykket i brønnene som var her ute på Ekofisk. Det var også det vanske- 
ligste å få folk til å forstå. Egil Berle forteller hvordan han forsøkte å få 
folk til å gripe disse dimensjonene: 

((Et lastebilsdekk har et trykk på 30 pund pr square inclz (PS0 Vi hadde 6000 



PS1 Skk i br~nnene - det var nok til å sende et prosjektil langt ovn. horisonten. FOT å 
holde kontrollen på dette måtte r0~ene ui hadde i brannen ugre tykt som et lå? og rorets 
vegyeT måtte vme en tomme yt kke. Rn.ene nzåtte lages au stål for ulere sterke nok. I 
dag kan man bruke en uannstlzlle med 3000 PS1 for å skjme i tommetykt stål. 

Det var helt avgjørende atfolk kjente i seg at de hadde beuissthet om dette surne 
tvliket i brannene.)) 

En dyktig mann innen sikkerhet var en som ikke hadde en for sterk 
identitetsfølelse til enkeltplattformer og til enkeltoppgaver. For å ivareta 
sikkerheten var det av betydning å være åpen for mange ulike måter å 
gjøre oppgavene på, flere ulike måter å organisere arbeidet på. Men det 
var også nødvendig å ha autoritet når det var nødvendig å ta ansvar for 
stopp av arbeidet, når sikkerhets-offiseren eller inspektøren så seg nødt 
til å ta en konflikt med en ivrig toolpusher. En del av denne autorite- 
ten stammet fra en skolering innenfor det arbeidet han tok intiativ til 
å stoppe. Konstruksjon av en dyktig sikkerhets-offiser, offshore, krevde 
en sammenstilling av mange bevissthetsmessige og kunnskapsmessige 
elementer. Sikkerhetsoffiseren måtte ha et blikk som gjorde at han ikke 
knyttet seg til bestemte plattformer eller bestemte oppgaver. Samtidig 
måtte han være dyktig i de samme oppgavene, beherske dem, kanskje 
ha gått inn i en læring gjennom «on the job training» - en læring som 
nettopp betinger en identifisering med arbeidet. Nils Eriksen forteller 
hvordan han ikke likte å bli dratt vekk fra en jobb - også da han var 
plattformsjef. Han mener det har med yrkesstolthet å gjøre - at det er 
om å gjøre å få gjort en jobb ferdig. Han opplevde også at miljøet på 
plattformen ble bedre når folk i størst mulig grad fikk gjøre jobbene sine 
ferdig. Det er altså en spenning mellom det som oppfattes som kriterier 
for fagarbeid - og det nødvendige sikkerhetsarbeid. 

Sikkerhetsarbeidet representerer en generell kunnskap som er foren- 
lig med, og lar seg uttrykke gjennom, skriftlige prosedyrer, lover og re- 
glement. Det er en kunnskap som er overforbar, ikke bare fra plattform 
til plattform, men også fra offshoreindustrien og til andre industrier og 
arbeidsområder i land. I et intervju med Egil Berle understreker han 
hvordan den erfaringen og kunnskapen som ble samlet gjennom sikker- 
hetsarbeidet offshore, i større grad burde ha vært overført til landbasert 
arbeidsliv. 

I pionertiden var det en hovedkontrast mellom, på den ene siden, en 
form for kunnskap som ikke kunne skilles fra erfaring med og utføring 
av arbeidet, på den ene siden, og generell overførbar kunnskap, på den 
andre. Borerne representerte den første kunnskapsforinen. De forholdt 
seg til unike brønner i Nordsjøen. Deler av den kunnskapen de for- 
valtet var overførbar fra oljefelt i USA til Nordsjøen, men hver brønn 
her hadde særtrekk og uforutsigbarhet heftet ved seg, spesielle forhold 
som nettopp fordret skreddersydd handlekraft i forhold til hver enkelt 
brønn. Det var nettopp det skreddersydde arbeidet med disse brønnene 



som genererte den kunnskap og handlekraft som gjorde oljeutvinning 
på Ekofisk mulig. 

Sikkerheten var en kunnskapsform som var av den andre typen, 
overførbar, lett å knytte til skrift i form av utvikling av et reglement. 
Sikkerheten var en kunnskapsform som rommet og temmet de ufor- 
utsette hendelsene gjennom å knytte dem til språket, i form av nye re- 
gler og forordninger. Slik tenkte en at en arbeidet seg mot en maksimal 
trygghet. Men også for sikkerheten som <<skrivebordskunnskap» var det 
ulykkene og de uforutsette hendelsene som hele tiden var lieremestrene. 
Læremestre som var i stand til å generere nye forordninger i sikkerhe- 
tens tjeneste. 

D a  Phillips fikk tildelt blokker for oljeleting i Nordsjøen, var det en 
forutsetning at nordmennene, med tiden, skulle overta oljeproduksjo- 
nen i havet. D a  det skjedde, var arbeidet offshore i stor grad blitt rutine. 
Med nordmennenes overtakelse var det også en annen arbeiderkultur 
som fikk fotfeste på plattformene offshore. 



Da universitetsutdannede sivilingeniører overtok ledelse og drift av ol- 
jevirksomheten offshore, følte norske oljearbeidere at de ble satt til side, 
de ble usynlige, eller de ble ikke regnet med. Deres kunnskap ble ikke 
regnet med. 

Jan Stangeland gir ord til disse erfaringene: 
«Den tidlige fasen var den beste, uten tuil. Men det hadde nok litt å giøre med at vi 

var pionerel; og så hadde det litt å @re med atjeg var leder, og sjefene mine i@en satte 
mye mer pris på meg f~ l te jeg  enn tilfellet var når nordmennene kom inn senere. Altså 
- når slvilingeninrene overtok, kan du si. De norske sivilingeniorene. For de villejo så 
gjerne ha lederjobben @l! 1 1992 ble vi likestilte med ingeainrene, og så måtte vi s0ke 
på vår egen jobb, og så var det de somjkk de godejobbene, og v i j kk  de mindre gode. 
Skolekunnskapen overtok. De haddefått skikkelggod opphnng, de haddefått seks år, 
to år som produktingeni01; og to år som drillinpznpzngeniOl; og to år som prosessingenior, 
dejikk en karrieresli som vi aldnjkk.  

k? ble aldri satt plis på au dem, som vi ble av amerikanerne. L)u var liksom in- 
genting når du ikke hadde utdannelse, vi snakket ikke det samme språket som dem, #å 



en måte. Så du kan si at dejlkene som vi hadde som prosessingenierer og som vi var 
med å hre opp da, de ble våre sjefer senere. Det sa vi til dem når de begynte: (17aja, 
om 10 år er det vel du som sitter i denne stolen!,,, og det stemte det. 

Det var ikke vi som k t e  d m  opp, men vi var sjeferfo~ dejobbene der de ble bl-t 

OPP. 
flden dehlgte ikke oss o@. SelskapetJulgte ikke oss opp. De gav ikke oss noen 

karrieresti. Jeg gi'lckja å urne prosessteknika; og neste gangjeg reiste ut, så var jeg 
phttformsj4 E harjo fått kurser og sånt ette?på,jeg sier iWce det, men når det gjelder 
ingeniorene, så var det sånn: 

F~rst tok de utdannelsen og ble ing~ni~re~:  Så Jikk de jobb i land et par å1; og 
så Izzste de ofslzore, da val- de produksjonsingeni0re1; noe vi hukte når vi skulle 
teste en bmnn eller noe sånt, og da varjeg sjefen. Men de varjo sin egen herre på 
en måte, men det var meg dejobbetjf; det var meg som måtte tilkalle dem hukjeg 
hadde problemer med prosessen. Da ville jeg ha bruk for &n prosessiqeni01; ikke 
sant? D~illingingenic~rene var ombord når vi skulle komplettere en brmn, ferdigstille 
en br~nn. Alt dette valljo vi og med på, det uarjo (con thejob training)jr oss og, men 
degzkk som bare det, kan du si. De var ute i to å.? så gikk de i land gen. I en paiode. 
Dette ual- et ledd i karrieren de~es, de hadde en karrigesti. 

Og i den kavierestien stårjo plattformsjef også, ikke sant? Og&r at de skulk@ 
m q  måtte dejo tajobbene våre. Dette var 1991-92. 

Da var fm med amerikanerne i j r d  med å bli veldig vasliet ut.)) 
Perioden med <<on the job training» falt sammen med amerikaner- 

nes tilstedeværelse. Da nordmennene overtok, ble det også overgang til 
en ny kunnskapsform på Ekofisk. På denne tiden var ikke arbeidet på 
Ekofiskområdet lenger i teknologiens grenseland. Det var blitt et rutine- 
arbeid. Tidspunktet da det ble lignet med erobringen av det ukjente, var 
for lengst forbi. Arbeidet på Ekofiskområdet var blitt kjent, dagligdags, 
og statlige organer hadde utviklet prosedyrer, lover og regler som dekket 
alle typer av arbeidsoperasjoner og alle de elementerjurister og ingenio- 
rer kunne tenke seg heftet ved eksistensen her ute. 

Samtidig var det om å gj0re å utvikle teknologi slik at det kunne 
utvinnes maksimalt med olje fra Nordsjøen. Det var om å gjøre å f"a 
plattformene og redskap om bord så effektive som mulig, det var om 
å gjøre å være i utviklingens forkant når det gjaldt nye metoder for å 
presse oljen ut av reservoaret. Tiden var inne for at plattformsjefene 
hadde en utdannelse som gjorde dem i stand til å forme arbeidet etter 
det som skjer i forskningsfronten innenfor deres fagfelt. 

Det var ikke her snakk om at fornorskningen fortrengte en ameri- 
kansk kunnskap og arbeiderkultur. Sivilingeniørenes kunnskap er inter- 
nasjonal. 

Engelskmannen Harry Gutman hadde svar på tiltale. Det var en 
ingeniør som kom bort til ham og spurte: 

((Hva ville du gjort, Har-, hvis det ikke fantes ingenierer?)) 
Han svarte: ((Det ville urert som å ha et sirkus uten klovna:):,, 



Vi nærmer oss slutten på denne fortellingen. En viktig rød tråd i 
teksten har vært å vise kontrasten mellom typer av kunnskap og typer 
av arbeiderkultur. Det har vart spesielt viktig å gi et innblikk i den ame- 
rikanske oljearbeiderkulturens bestanddeler og innhold, med det for øye 
å poengtere at nettopp denne kulturen hadde kvaliteter som gjorde pro- 
sjektet Ekofisk mulig. Den amerikanske o'jearbeiderkulturen er blitt kri- 
tisert for å vare reaksjonar, fagforeningsfiendtlig og for å forlange kada- 
verdisiplin av sine underordnede. Min påstand er at disse trekkene ved 
kulturen må forstås på en annen måte: Innenfor den kontekst som olje- 
utvinning representerer. Når kunnskap vinnes gjennom erfaring av det 
ukjente, i et ((teknologiens grenseland», er det kanskje arbeidsrelasjoner 
formet som «far-sønnnbånd, og ulike former for «guts», som represente- 
rer de beste omgivelsene for at den nødvendige forming av fagarbeidere 
skulle kunne finne sted. For å belyse disse forholdene ytterligere, vil jeg 
sammenligne den amerikanske oljearbeiderkulturen med en arbeider- 
kultur vi kunne finne i Norge på 1970 - 1980 tallet: Arbeiderkulturen på 
et skipsverft, også en typisk mannsarbeidsplass, men her med en sterk 
fagforening, mange streikeerfaringer, og arbeidere med bevissthet knyt- 
tet til et sterkt arbeiderkollektiv. 

En sammenligning mellom faste installasjoner offshore, 
og Bergens Mekaniske Verksteder, Solheimsviken 
Det var private forhold og følelser som fikk rom i relasjonen mellom 
operatør og amerikansk plattformsjef på de faste installasjonene på 
Ekofiskfeltet. Det var som om arbeidet offshore tvang frem nødven- 
digheten av en ivaretakelse av hver enkelt. «Far-sønn» relasjonene tok 
over for den formelle relasjonen mellom overordnet og underordnet i et 
hierarki. Også ved Bergens Mekaniske Verksteder Solheimsviken lærte 



eldre arbeidere opp de yngre. Men der var den lokale arbeiderkultur 
slik at den nærmest uopphørlig understreket skillet mellom det private 
og det som hører arbeidet til, et skille som kom til utrykk i erfaringene 
av å være to personer - privat, og på jobben: «Vi e' toforskjellige menneske?; 
itt påjobben, og ilt heme Izos madammen. Det e'jo så natt og dag). Skillet mellom 
jobben på Bergens Mekaniske Verksteder og livet ((med madammen, i 
de lune stuene» skulle, i BMV-arbeidernes øyne, sikre formingen av en 
BMV-arbeider som «stod for en støyt». 

Kravene til utholdenhet, vågemot, høy toleransegrense for regn, 
vind og sno, og ubehagelige arbeidsstillinger, skulle slipe av alle vaner 
en ung gutt hadde lagt seg til, nettopp hjemme: Hos mor, eller «hos 
madammen». På Bergens Mekaniske Verksteder var han en annen, en 
som arbeidskameratene kunne stole på. Dette skillet mellom arbeideren 
og privatpersonen kom opp hele tiden, i samtaler, i spøk og også under 
selve opplaeringen. 

En BMV-arbeider gikk altså ikke inn som «sønn» verken for 
sin formann, eller for den eldre arbeideren som lærte ham opp. 
Arbeidsrelasjonen var formell og definert, entydig, gjennom arbeidet. 
En BMV-arbeider ville heller ikke ha noen ambisjoner om å ofre seg, 
verken for arbeidet eller for sin leder. Arbeideren skulle ikke ha ønsker 
om å skåne seg i arbeidet, han skulle stå for en støyt, men arbeidet og 
arbeidets organisering på verftet var strippet for den eksistensielle di- 
mensjon som oJerel representerer. 

Disse forskjellene mellom arbeidsplasser kan forklares slik: 
På Bergens  mekaniske Verksteder Solheimsviken var det et funda- 

mentalt skille mellom privatliv og arbeidsliv i den enkelte arbeider. Det 
var også et fundamentalt skille mellom kollektivet på «gulvet», og le- 
dersjiktet på verftet. Den enkelte hadde ambisjoner om å skolere seg til 
å bli en fagperson innen sveising og platearbeid, og dette ble gjort via 
bedriftsintern utdanning. Men eldre fagarbeidere som fungerte som l=- 
rere på og gjennom jobben tilhørte selv kollektivet. De var ikke formenn 
og hadde selv ingen ambisjoner om å ta skrittet fra underordnede til 
overordnede ved bedriften. 

I den lokale arbeiderkulturen fantes strenge krav til posisjonering i 
henhold til en arbeideridentitet, og det var et pågående fokus på en 
grenseoppgang som skulle ivareta arbeideridentiteten i forhold til om- 
givelsene, enten disse var verden for øvrig, eller det var sjefer og over- 
ordnede. Den eksistensielle dimensjon vi fant på Ekofisk, fantes ikke på 
Bergens Mekaniske Verksteder. 

På Ekofisk var det amerikanske ledere som startet opp med læring av 
norske underordnede. Det fantes ikke noe skille som, kulturelt sett, stop- 
pet den norske oljearbeideren fra å ønske seg til topps i hierarkiet. Tvert 
i mot: Den faglige kompetansen var integrert i forhåpningen om en 
stigende yrkeskarriere offshore. Motivet til læring, mestring og disipli- 



nering i arbeidet lå i en åpning inn i ledersjiktet. Dette var et trekk som 
ble hentet fra de amerikanske raffineriene. I Sweeny var det stillmen 
som rekrutterte l~jelpearbeidere til stadig høyere jobber, og drømmen 
om å nå toppen var selvsagt. Drømmen var en del av den mer gene- 
relle ((American dreamn, der hver og en er sin egen lykkes smed. Flere 
amerikanere så Norgesoppholdet som et ledd i denne stadig stigende 
karriereveien. 

Den fnrste tiden på Ekofisk, der alt var nytt for alle parter, der laring 
pågikk parallelt med arbeidet, var også en situasjon svairt forskjellig fra 
kunnskap og arbeid på Bergens Mekaniske Verksteder, Solheimsviken, 
med sihe gamle arbeidstradisjoner. Arbeidet med oljen i Nordsjøen var 
nytt. Kunnskap og kompetanse hadde måttet bli importert fra USA. 
På Ekofiskfeltet hadde konteksten for arbeidet en uforutsigbarhet heftet 
ved seg, arbeidet åpnet kontinuerlig for nye erfaringer og utfordringer 
som måtte mestres. Det var dessuten språkforskjeller og kulturforskjeller 
som måtte loses og overkommes. Kravene til arbeidet offshore var slik 
at utlærte fagarbeidere måtte produseres svært raskt for så å bemanne 
topp-posisjoner på plattformene. Det var rett og slett et nødvendig trekk 
ved arbeidskraften at hver enkelt følte seg som ((sin egen lykkes smed» 
og hadde ambisjoner. 

Under slike omstendigheter var det nettopp personlige relasjoner, 
nærhet og vennskap som best ivaretok disse kravene. Den personlige 
motivasjon som uttrykket «jump off the platform» speiler, var en uvur- 
derlig drivkraft. Det eksistensielle rom som arbeiderkulturen offshore 
tillot, gjorde det mulig for den enkelte å overkomme skuffelser, vanske- 
lige opplevelser og særegne utfordringer i arbeidet. Den enkelte ble sett 
- som enkeltmenneske - på måter som ville ha vErt utenkelige i BMV 
Solheimsviken. Men denne måten å bli sett på, var en ivaretakelse som 
nettopp var nødvendig i en pionervirksomhet av den dimensjon som 
fant sted på Ekofisk. 

Sin egen lykkes smed 
Det som kjennetegnet den amerikanske oljearbeiderkulturen på Ekofisk 
i pionertiden, var dens fokus på individet. Ideen om å viere «sin egen 
lykkes smed», muligheten for å bli rekruttert til lederposisjon om en 
hadde emnet i seg, de nære og personlige relasjoner som oppstod mellom 
overordnet og underordnet der de behandlet hverandre som hele perso- 
ner istedenfor som definerte «arbeidere» eller <<plattformsupervisorer», 
- alle disse elementene hørte til en kultur der det var de individuelle 
trekk ved personene som var i fokus. 

Arbeiderkulturen på Bergens Mekaniske Verksteder var, i kontrast 
til dette, bygget opp rundt det kollektive. Arbeideren var synlig ved sin 
klassetilhørighet, gjennom arbeidet på «gulvet», som arbeidskamerat og 



gjennom sin till-iørighet til fagorganisasjonen. Relasjonene til overord- 
nete - formenn og avdelingsledere - var definert entydig av at det alltid 
var snakk om formelle posisjoner i et hierarki. Møter mellom arbeidere 
og overordnete ble alltid bestemt av de rettigheter og plikter som var 
knyttet til disse ulike posisjonene i arbeidets organisering. 

Arbeidet på de første plattformene på Ekofiskfeltet hadde alltid en 
åpning mot en stigende yrkeskarriere. Ufaglært arbeid kunne ofte ikke 
skilles fra fagIært arbeid, og alt arbeid hadde et element i seg som bygget 
bro mellom kategoriene «underordnet» og «overordnet». Arbeidet var 
også kjennetegnet av en sammenkobling av allmenn kunnskap og det 
individuelle emnet, et emne som fordret de personlige relasjoner på tvers 
av hierarki for å bli gjort synlig. 

Det som også kjennetegnet dette arbeidet var at det var fundert i 
elfnring. Amerikanske og norske pionerer befant seg i ukjent terreng, all 
læring, all tilegnelse av ny kunnskap ble gjort gjennom å erfare hvordan 
brønnene «oppførte» seg, hvordan redskapen passet til de forskjellige 
arbeidsoppgavene, hvordan plattformene tålte vær og vind. Hver og en 
måtte vokse og forme seg etter de faktiske arbeidsoppgavene som til 
enhver tid var for hånden. 

Et stort antall fagarbeidere og potensielle ledere måtte produseres 
for at alle de nye plattformene, i denne første tiden, kunne bemannes. 
I denne konteksten ble det utviklet særegne trekk når det gjaldt formin- 
gen av den dyktige oljearbeider: Han måtte, på den ene siden, raskt 
sette seg inn i en grunnleggende og generell kunnskap som gjorde ham i 
stand til å drive en plattform. Denne generelle kunnskapen var kjernen 
i det jeg har kalt <(opp og ut» prosessen: Det veldige løftet der norske 
oljearbeidere raskt ble lært opp for så å kunne bemanne alle skiftene på 
de nye plattformene. I «opp og ut» prosessen ble nordmennene skolert 
slik at de hele tiden kunne erstatte allerede utlært arbeidskraft som så ble 
spredt utover på plattformene. De erstattet hverandre og amerikanerne 
og var slik nettopp preget av den allmenne kunnskapen som gjorde den 
ene plattformen utbyttbar med den andre, den ene oljearbeideren ut- 
byttbar med den andre. 

Men den allmenne kunnskapen som formet enkeltpersoner til ut- 
byttbare kropper, måtte, på den andre siden, bli kombinert med en 
annen prosess der de samme enkeltpersonene beholdt sine personlige 
særtrekk, de kvaliteter som gjorde at personen ikke, på en enkel måte, 
var utbyttbar med en annen. Denne prosessen viser til oppbygging av 
plattformspesifikk kunnskap i kombinasjon med utvikling av en platt- 
formdefinert identitet: Personer ble <<Bravomenn» og nettopp Ekofisk 
2/4 Bravo-wise. Å være <<Bravomann» innebar evnen til å <<kle på seg 
plattformen)) og kunne lese vibrasjoner i skott og dekk som informa- 
sjonsbzrende tegn. Kombinasjonen av sosialisering til en identitet og 
den kunnskapsmessige koblingen til en plattform har jeg kalt {cplatt- 



formidentitetsprosessen)). Denne prosessen understreket det unike med 
plattformene, og dermed også med de personene som befant seg på 
den enkelte plattform. 

<<Plattformidentitetsprosessen)> ble ledsaget av et spesielt arbeid med 
tegn og symboler. Bestemte arbeidsoppgaver, sarlig boringen, ble gjort 
til symbol og emblem for unike identiteter. Det var særlig gjennom berø- 
ring med boreaktivitetene at den enkelte kunne etablere et skille mellom 
seg og alle andre som kun hadde en erfaringsbakgrunn fra land, eller fra 
kontorarbeid på Ekofisk-senteret. En «Bravomann» var en som hadde 
erfart å stå til knes i mud, og det var gjennom denne erfaringen at han 
fikk en gyldig og unik kunnskap om liv og arbeid på Ekofisltfeltet. Å ha 
erfart å stå til knes i mud ga innhold til en identitet. 

Oppbyggingen av Ekofiskfeltet baserte seg på begge disse prosessene 
- «opp og ut», og «plattformidentitet». Det kunnskapsmessige løftet eta- 
blerte seg i spenningsfeltet mellom disse to prosessene. 

Erfaringsbasert kunnskap er ofte en kunnskap som etableres hinsides 
språket. Det er en kunnskap som er fundert i kroppen og som kommer 
til uttrykk i salige rytmer i arbeidet, rytmer som binder enkeltpersoner 
sammen i velfungerende team. En leder som mangler skolering kan bli 



sett på som udugelig av folk som ser skolekunnskapen som et fundament 
for alle kvalifikasjoner. Men i en kontekst der den kroppslig funderte 
kurmskapen danner rytmen, og samarbeidet over tid har blitt ordløst, 
er det den lederen som kan holde rytmen ved like som er den dyktige 
lederen. Dette kom snrlig til syne innenfor boring. Om en amerikansk 
borer skjelte og smelte, men også klarte å holde rytmen i teamet sitt, så 
var han en god leder. Å være i rytmen, i arbeidet, ga en annen horisont 
enn den som dannet seg hos folk som befant seg på avstand og innenfor 
et observerende blikk. 

Arbeidet på Ekofisk, i den første tiden, kunne sies å være organisert 
rundt ulfordringen. Senere ble arbeidet rutine, men i den første tiden var 
alt en utfordring: Det gjaldt å mestre Ekofiskfeltet, og det gjaldt å lære 
nytt. Amerikanerne utfordret nordmennene: Kan du dette? Klarer du 
dette? Nordmennene forteller: «Sa du ja, da fikk du sjansen». Tilvnrelsen 
til havs bød på utfordringer som ledelsen i land knapt kunne sette seg 
inn i. Utfordringen var et kjernebegrep også innenfor den uformelle 
spøken som fant sted på plattformene, og særlig innenfor borermiljøet. 
En utfordring der dop ble lagt i øreklokkene kunne eskalere til at dop ble 
lagt i støvlene, stadige og gjensidige utfordringer. Den uformelle spøken 
ble et «språk» nettopp fordi den organiserte seg rundt utfordring som 
kjernebegrep. 

Spøken var et språk som pendlet mellom to uttrykk. Knyttet spø- 
ken seg til gjensidige og eskalerende utfordringer, var det snakk om li- 
keverdige parter som utfordret hverandre med stadig større prøvelser. 
Amerikanerne ga ikke straff til de som puttet dop i øreklokkene, i stedet 
gjorde de selv bruk av dopet. Spøken kunne slik vzre en utfordring i 
tråd med det mange av arbeidsoppgavene også var. Stå til knes i mud 
lignet det å stå til knes i dop. Spøkens innhold var lik arbeidet, erfarin- 
gen av dem begge kunne inngå i en herdingsprosess. 

Men spøken kunne også være uttrykk for motstand. Da represen- 
terte den et språk som direkte henvendte seg til en overordnet, med 
den hensikt å (<kle ham naken» for alles øyne. Da forandret partene seg 
øyeblikkelig til underordnet og overordnet, og den overordnede sørget 
for at spaken ble fratatt sin mulighet til å uttrykke noe som helst. Perkins 
spiste sine pannekaker med motorolje på. Spøken ble stoppet, den es- 
kalerte ikke. 

Spøk som motstandsspråk var atskilt fra den motstand som etablerte 
seg i språk og i arbeidslivets organisering, og som tok i bruk arbeider- 
klassens tradisjonelle virkemidler. Spøken var tvert om skreddersydd til 
den plattform folk befant seg på, de redskap de gjorde bruk av og de 
konkrete personer som dannet team. Spøken var skreddersydd til de 
særegenheter enkeltpersoner synliggjorde for hverandre, over tid. Det 
var Perkins' forkjærlighet for pannekaker med lønnesirup som ga den 
nødvendige åpningen for at forsøket på motstand kunne finne sted. 



Da de faste installasjonene var startet opp, og folk hadde kommet 
i arbeid med boring og produksjon, så ble dette arbeidet knyttet til en 
permanens og varighet som ikke fantes verken på «Ocean Viking» eller 
på Gulftide. Med permanens og varighet ble det etablert to strukturer 
på plattformene: Den formelle strukturen som omfattet Phillips' eta- 
blerte hierarki og arbeidsorganisasjon, stod overfor en uformell struktur 
som var preget av nære personlige relasjoner, på tvers av hierarki, og ko- 
blet til en overbevisning om at ingen kan forstå som ikke har erfart. Den 
uformelle strukturen representerte også en motstandsform, en kollektiv 
motstandsform som vokste frem gjennom erfaringen av eksistensen til 
havs. Den uformelle strukturen tok vare på den særegne handlekraften 
son1 arbeidet offshore krevde av hver enkelt. Den personlige motiva- 
sjonen som lå i viljen til å «Jump off the platform)) for sin leder, altså 
oferet som kraft, fant en også igjen i den lojalitet: som viste seg, mellom 
overordnet og underordnet, lzrer og elev, i den uformelle strukturen. 

For Phillips har det vært viktig å bidra til at personalet offshore iden- 
tifiserte seg med konsernet, og konsernets struktur, i stedet for med en- 
keltplattformer, og med hverandre. For å skape medarbeidere son1 var 
lojale mot Phillips, kunne ikke den unike erfaringen med eksistensen 
ti1 havs være den viktigste kilden til identitetsforrnasjon. iMed fornors- 
kningen og skoleutdanningens overtakelse er  det da også det formelle 
hierarkier som har fått overtaket. 

Ingen må glemme den innsatsen som enkeltpersoner, formet av en 
bestemt arbeiderkultur, gjorde langt til havs. Innsatsen fant sted innenfor 
den arbeidsorganisasjonen som Phillips Petroleum Company etablerte 
offshore. Det var denne innsatsen som gjennomførte «sivilisasjonspro- 
sjektet Ekofisk», og som slik gjorde Norge til det sainliinn som omgir oss 
i dag. På godt og vondt. 



Sluttord 

Tusen takk til norske og amerikanske oljepionerer som har fortalt meg 
om liv og arbeid på plattformene i den første tiden. Det jeg har lært av 
dem bærer jeg med meg lenge - og langt utover oppgaven med å skrive 
denne teksten. 

Jeg vil takke Kristin Øye Gjerde, Finn E. Krogh og Stig S. Kvendseth 
for tålmodig gjennomlesniiig og kommentering av teksten. Det har vzrt 
noen runder! 

Endelig vil jeg takke John Chr. Knudsen, Edvard Hviding og Jan 
Petter Blom, kolleger ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i 
Bergen. Deres lesning og interesse for materialet har vært til stor støtte. 

Jeg vil gjerne dedikere dette essayet til minne om Rodney Horace 
<(Rocky» Mount, 1925 - 2006. 

Hanne hliille~ 
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X-ctnske oljelionerfr med 
J'nltstid på Ekojisk, 
til en (rreuliion)) i JVCW 
B,nunji& Zxm. 
Fra vensire: Jim Or); 
Rocky Ado~rni, Bill 
&ner ogJim Lyile. 



Noter 

l Jeg Iiar intcwjuet 35 nordiiieiiii og I G  amerikanere, ,+\J de 35 nordmenneric kommer en person 
fra Sauda, fire personer kommer fra Kopeivik, de ovrige kornriler fra Stavanger og Sandiies - en 
a\, disse Iiar sin oppvekst i Bergen, iiien sitt voksne liv i Stavanger. Av amerikanerne koninicr l5 
li-a onirådet rundt S\veeiiy, \,Vest Colunibia og Bay City. Dette området ligger i Texas, ca. to tiniers 
biltur sor Tor Houstoii. En amerikaner er ka Arkansas, men bosatt n a r  Brady, nord for Austin. 
Aile dissc amcrikancriic kommer fra cii region som i wer t  mangc år liar levd av olje, både iiineii 
drilling produksjon og prosess. I Sweeny ligger et oljeraffineri med n a r  1000 ansatte, og maiige 
arnerikancre som kom til Norge Iiaddc arbeidserraring Iierria. 
K\rcndsetli s. 19 - 20. 

j Johii hilcGill, c11 engelsk kraiisupeilisor ined erfaring fra den forstc tiden, forteller at kontraktor- 
selskapene som forniidlet borerne ti l  arbeidet i Nordsjoen i dcnne tasen, også hadde ans\,aret for 
catcriiig. Dette var tilfelle for kontraktorselskapet Moran Brothers, som Phillips Ieict inil til boring 
og annet arbeid. Det var slik ikke iivunlig at borernc også niåttc ta seg av catcringoppgavcr: At alle 
måtte gjore alt. 
Senere kom BOPer til å \:eir Heie Iiundrc tonri. 
Jeg har ikke intei~juet Heinz Kjenaas. Haii Iiai.sel\~ skrevet ncd disse eiindringeiie ti.a <<Occaii 
\Gr,kinp>. Dette materialet ble gitt til meg \ i a  Ingvar Bjorne\tik. 

" På deiirie tidcn - da borere også er dem som tar scg av cateiing kan ei1 tenke seg at arbeidet nied 
mat, lugarer og vekking er preget a\, den samme roffe toile vi ellers finner i boring. 

' I<\~eiidsetli s.26. 
"vendserli s. 28. 
" Plattformens dekk kan jekkes opp og ned langs beina, i ulik hoyde over havHaten. 

l o  Kveiidsetli s. 48. 
" hlars, 2004. 
l' Stillinaii er  en forniariiisposi~jon. 
l' Ekofisk-senreret var sentrum a\; Ekofiskområdet. Ledelsen av aktivitetene offshore Iiadde sine 

koiitorer her Flere plattformer var bygget samnien tried gangbroer, noen av plattbrnicnc Iiadde 
spesialoppga\,cr: Ekofisk 2/4 Charlie Iiadde gassiiljektorer som forte gassen tilbake i resemoaret 
iGen. Ekofisk 2/4 Taiik var ct gigantisk lager for oljen. Gassinjektorer og tank \,ar riocl\,endigc i 
tiden for åpningen av olje- og gasslediiinger til Iiei~lioldsvis Tcessicle og Eindeii. Ekofisk-senteret 
ble også kalt Komplekset, en fornoiskning a\: det engelske Ekofisk Comples. 

" De uteliggcnde plattformcne l5 611 og t n  i havet. Noen av dissc plairforiiienc lå i iirerlieteii av 
Lkofisk-senteret, og det å kunne se antlre plattformer ga en folelse av å tilhore et saniiuiin t i l  Iiavs. 
Andrc plattformer lå ter seg sel\: folk om hord kiinnc bare se hav til alle kanrei: Slik ble for ekzcrn- 
pel 7 /  1 1 A Cod kalt «Huset på prsrien,,. 

'j  Da,jcg skiille intenjuc Boh Sutlicrlaiid, sa Bill Keener at jcg niåtte si til Bob: «Hvordan går det. 
«Silent Sam?» i-Ikkiirat sain jcg fikk besl<jcd om å k:illc X,laiviii Ixschcr for «Hacksaw Leschern og 
Rocky h,louiit for «Hockey-Rockyn. Roh Sutherland hle kalt «Silent Sam» fordi Iiaii snakket svært 
inye og fort. '' For nordmeniiene Ille begrepet om «indiansk avstamning* et s):tnbol For det de opplevde som 
amei-ikanerties «\illliet», deres nesten grenselose angrep på arbeidsoppgavene. Se også hvordan 
Sal\.esen fortellei- oin Ed Seahourii, som uikkc \,ar helt tam» og soin også hadde tilkny~ning nert- 
opp ril iiicliancrc. 

l' Ekofisk 2/4 Alplia var den Iorste faste plattformen som startet Iloring på Ekofiskleltrt i Nordsjoeii. 
'* Shellshakei~ii er stcdct der niud og niasse 1i.a havbuiincn koninier opp for 5 resirkulcrcs. hhssen 

5om koiniiiei- opp Lia dypet Iiar eii lioy teiiiperatuil 
l"  Bcrle skaper en forbiiidelse melloni plattforniliv og livet i land, rncii nettopp i k e  gennoni cri 

sanimcrilignin~proscdyr.e son1 tvinger freili clct allmeiiiic blikk. Hanu bruk a\, iiictafor sorii kiiytter 
maskin til familiemedleinmer gjor tvert iniot plattform og evaporator enda iner unik og inclili- 
duell. G,jcnnoiii ev;iporatorens private navli blir den ikke iitbyttbar nied enhver aiiiien iiiaskin på 
eiili\.cr aniieii plattlbrrii. 

'O To~irpuslierc cr boreledcrc \on1 liar ansvaret lp5 n:ittakilict. " I dag er det to roitstuboutei; pliiss dcMtsbas. " Eii anieiikansk horer som angivelig niåtte ha spiker i ei1 hotte For Ii\,ert ror Iian hadde nedi I>oi~liullet. 'J 1Icn uhell - liver gang en iinik heiidelse likl< justereiidc eflekt på sikkerliersreglcmeii~et. 
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