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Tro, håp og olje
Feltet «Johan Sverdrup», lyspunktet for den katastroferammede oljebransjen,  

skinner takket være en bommert for 40 år siden. Kan det samme skje igjen?

Hanne Østli Jakobsen

D
e bomma med tre meter!
 Det er 9. august 2011. Statoil har 
nettopp annonsert andre halvdel av 
gigantoljefeltet Johan Sverdrup. 
Budskapet fra letesjefen i Statoil, vi-
dereformidlet i Dagens Næringsliv, 

er rettet til oljeselskapet Elf – og nesten 40 år 
tilbake i tid.
 I dag renner blodet i Stavangers gater. Olje-
prisen er på under 50 dollar fatet, lete- og utvin-
ningsprosjekter er i fare, utsatt, skrinlagt. 25 000 
jobber er borte. Lyspunktet er Johan Sverdrup: 
200 kvadratkilometer stort, kanskje så mye som 
tre milliarder fat olje. Det største funnet på 
norsk sokkel på lere tiår, det femte største no-
ensinne. Utbyggingsplanen for feltet, som ble 
godkjent i slutten av august, vil bety 50 000 års-
verk de neste ire årene. 
120 milliarder kroner skal 
investeres.
 – Det er så stort at det 
er vanskelig å forestille 
seg, sier Erlend Jordal i 
bransjeorganisasjonen 
Norsk olje og gass.
 Og det i et område som alle trodde var gjen-
nomsøkt og oljetomt.
 Franske Elf hadde første letetillatelse på Ut-
sirahøyden. I 1976 boret de. Og bommet. Ansla-
gene på hvor nære de var, lorerer i bransjen: En 
kilometer unna. Tre. Tre meter, 700 meter. Det 
som er sikkert, er at oljen lå der, klar til å bli fun-
net, hvis bare. Hvis bare hva?
 For øyeblikket står det fem leterigger på 
norsk sokkel, den sørligste på høyde med Sta-

Det er så stort at det er 
vanskelig å forestille seg.

ERLEND JORDAL , INFORMASJONSSJEF I  NORSK 

OLJE & GASS

vanger, den nordligste rett nord for fylkesgren-
sen mellom Troms og Finnmark. Ingenting ville 
vært bedre for klimakampen enn om ingen av 
dem traf olje. Uten nye funn vil Norge, og etter 
hvert verden, bli pent nødt til å inne seg en an-
nen energikilde.
 Var Sverdrup-funnet en tilfeldighet, en siste 
krampetrekning fra en dødsdømt bransje? Eller 
resultat av nitidig leting og utvikling, en utvik-
ling som kan gi resultater også i fremtiden?
 Letingen etter svar begynner en tirsdagsnatt 
i 1976.

De første meterne. 11. februar, 1976. Et sted i 
Nordsjøen, 140 kilometer sør og vest for Stavan-
ger.
 En i boremannskapet, kanskje var det rigg-

geolog Sten Rydberg i 
Norsk Hydro, noterte 
fremgangen i letebrøn-
nens loggbok: Påbegynte 
brønn 16/3-2 kl. 03.00. 
Drillet 36 tommer hull ned 
til 191 meter med sjøvann 

og boreslam.
 Boreriggen Polyglomar Driller hadde vært på 
plass i rett over et halvt døgn, etter et mislykket 
boreforsøk 40 meter lenger vest noen dager tid-
ligere. Det var i starten av oljealderen, og norske 
oljefolk var ennå nybegynnere i faget. Den frem-
synte ekspedisjonssjef Jens Evensen og olje-
myndighetene hadde derfor bestemt at uten-
landske selskaper på norsk sokkel måtte samar-
beide med et norsk selskap, en slags praktikant. 

SÅ NÆR

Johan Sverdrup-feltet strekker seg over 200 kvadratkilometer på Utsirahøyden. Da 

Norsk Hydro og Petronord-gruppen boret i området i 1976, var de skarve 600 meter 

unna kanten. Hvordan du tolker nestentreffet, avgjør hva du tenker om fremtiden for 

norsk oljealder.

OLJE

HER BORET NORSK 
HYDRO I 1976

 ••
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Lisens 007, som inkluderte leteblokken på Ut-
sira, var eid av Petronord-gruppen: giganten Elf, 
fem andre franske selskaper, og Norsk Hydro.
 Ombord på Polyglomar Driller var mannska-
pet for det meste leid inn med riggen, under le-
delse av plattformsjef Ragnar Bakken. Men også 
Hydros mann Rydberg var der, og nordsjødyk-
ker Bjørn Lilleland.
 – Jeg husker ikke hver enkelt brønn så godt, 
men den var ganske dyp, var den ikke? Det var 
tøfe dykk, sier Lilleland, nå pensjonert, på tele-
fon fra Haugesund.
 Det var Lilleland som ble med dykkerklok-
ken ned, 118 meter til havets bunn, for å sjekke 
at utblåsningssikringen satt riktig. Den skal hin-
dre at trykket fra dypet blåser boret opp og ska-
der folk og utstyr. Alt så bra ut, dermed bar det 
videre nedover i havbunnen. De kom enda 21 
meter videre den dagen. Nærmere – håpet de – 
det sorte gullet.
 Letebrønn 16/3-2 var kulminasjonen av lere 
års arbeid, viser notater fra Petronords styrings-
komité. Elf begynte å planlegge leting på Utsira 
i 1971, kanskje enda før. Utallige timer med må-
linger og analyse av havbunnen og områdene 
under gikk med for å inne nøyaktig hvor riggens 
ire bein skulle plantes.
 Posisjonen ble til slutt 58 grader, 47 minutter 
og 12 sekunder nord og 2 grader, 47 minutter og 
34 sekunder øst. Hvorfor akkurat der?

Fra kjøkken til felle. Kjøkken. Uptip. Roterte 
forkastninger, paleogen sand. Permeabilitet.
 Slik snakker petroleumsgeologer når de skal 
forklare hvordan olje havner der vi kan inne 
den, og hvordan vi så faktisk leter den frem. Inn-
forståttheten er nesten umulig å trenge gjen-
nom, men her er et forsøk:

 ••

 Olje (og gass, men olje for enkelhets skyld) 
dannes i et «kjøkken», i steinlag dypt ned i jord-
skorpen der trykk og varme presser fortidens al-
ger og pollen sammen. Men kjøkkenet er det in-
gen som når. Oljen må sive oppover, gjennom 
sprekker i jellet, mot overlaten. Om ingenting 
stopper den, vil den til slutt enten bli spist av 
bakterier, eller forsvinne ut i sjøen og bli borte 
for alltid.
 Men noen ganger, noen ganger lager naturen 
en felle: Sand, laget da berget i tidligere tider lå 
over havet, eksponert for vær og vind og mam-
mutføtter, med et lokk av tett stein over. En fel-
le kan holde på oljen i alt fra noen hundre tusen 
til noen millioner år, før for eksempel et jord-
skjelv får den til å sprekke opp.
 – Det er det de leter etter på sokkelen, mulig-
heten for en felle. Er det god sand, er det et godt 
lokk over fellen, når har oljen migrert, fra hvor 
og er den der fortsatt? sier Dag Arild Karlsen, 
petroleumsgeolog ved Universitetet i Oslo.
 – Om du skal rane noen, vil du helst gå for 
noen som har en penge-
binge. Så er det en annen 
sak om det faktisk er noe 
i den bingen.
 Bankranermetaforen 
holder en liten stund til, 
for også oljefolket har 
hatt dynamitt som ar-
beidsverktøy. Seismikk er 
ganske enkelt ekkoet som 
kommer tilbake fra hav-
bunnen når man setter av 
sprengladninger i kjølvannet av en båt. Geolo-
gene tolker lyden, og tegner den som kart.
 Hvordan ligger lagene nedover i jorden? Er 
det sand, grus, fast stein? En rotert forkastning, 
der steinlagene ligger i skrått bortover, lik bøker 
i en hylle som har glidd litt ut, kan være en olje-
felle. Overgangen mellom fast jell og sandreser-
voar kan sees som en forandring i hastigheten 
på lyden, en horisontal late i lydbølgekartet kan 
vise skillet der oljen ligger vannrett over vannet 
i sanden.
 Alt det er mulig å se for den trente petrole-
umsgeolog. Mulig, men ikke lett.

Mørk bom. Februar var nesten over. På 18 da-
ger hadde Rydberg og mannskapet på Polyglo-
mar Driller beveget boret i letebrønn 16/3-2 
enda 1800 meter nedover, og millioner av år bak-
over i tid. Gjennom kalksteinen fra paleogen 
tidsalder, og sandstein fra kritt, og inn i jura-la-
gene.
 Så, 29. februar 1976, på selve skuddårsdagen, 
var skjebnens time kommet. Rett før grunnjel-

let, der sanden er rundt 200 millioner år gam-
mel, hentet borerne opp kjerneprøver.
 En kjerne på én meter, en annen på nesten to, 
ble trukket gjennom borehullet og opp på dekk. 
I brakken som var geologenes arbeidsplass på 
plattformen ble de gjennomlyst med ultraiolet-
te stråler. Under slike vil oljen, om den er der, 
skinne.
 Disse kjernene, hentet henholdsvis 1 998 og 
2 017 meter under havbunnen, var helt mørke. 
«Nil» – ikke noe – var ordet Rydberg brukte i sin 
rapport.
 – Men vi var ikke mer enn 3-400 meter unna, 
ler Eigill Nysæther.
 Nysæther var letesjef i Norsk Hydro på 
1970-tallet. Akkurat den dagen satt han 7000 ki-
lometer unna, i Denver i USA, som nybakt stu-
dent i ferd med å spesialisere seg på tolkning av 
borehulldata. Men frem til da hadde Nysæther 
vært sentral i planleggingen av Petronord-grup-
pens leting, og vært med og bestemme plasse-
ringen av brønn 16/3-2.
 – Hvorfor akkurat der, og ikke for eksempel et 
par hundre meter lenger vest?
 – Veldig godt spørsmål, egentlig. Vi regnet 
med at hydrokarbonene kunne ha migrert, men 
det var vanskelig å lokalisere akkurat hvor, sva-
rer han på telefon fra Bergen.

600 meter. Utsirahøyden er et rufsete platå un-
der havbunnen, med småtopper og søkk fra da 
høyden lå over vann. Mellom toppene ligger et 
lag av sand, det er i den oljen er å inne.
 Når olje siger oppover, er det et poeng å tref-
fe den delen av sanden som ligger høyest. Og det 
var det Hydro trodde de gjorde da de, på vegne 
av Petronord-gruppen, satte boret i bakken på 
Utsira. Den gangen ble seismikkartet imidlertid 
tegnet for hånd, og geologene visste ennå for lite 
om hvor fort lyd beveger seg gjennom ulike ty-
per stein på forskjellige dyp. Kartet, plasserin-
gen av og avstanden mellom de forskjellige for-
masjonene på høyden var unøyaktig. 
 Det de trodde var toppen, viste seg å være den 
skrånende østlanken av Utsira.
 – Vi fant 30 meter med sand, av god kvalitet. 
Det er litt ergerlig å tenke på at bare noen hun-
dre meter lenger vest, og et titalls meter høyere, 
var den samme sanden mettet med olje.
 Polyglomar Driller stod i februar 1976 om-
trent 600 meter unna det man nå mener er kan-
ten av Johan Sverdrup-feltet. Et steinkast på en 
leteblokk på rundt 535 kvadratkilometer. Nyhe-

ten om at brønnen var 
tørr, ikk Nysæther under 
et besøk på Hydros kon-
tor i Denver. Han mener 
bestemt han ikke ble spe-
sielt skufet.
 – Vi hadde kanskje ikke 
ventet noe annet, fransk-
mennene hadde boret en 
del på Utsira før og ikke 
funnet noe. Vi fant heller 
ikke spor av olje i sand-

steinen. Hadde vi gjort det, hadde vi nok lett vi-
dere. Men oljen kommer fra en kildebergart i 
vest og nådde aldri østsiden.

Puslespillforklaringen. En 40 år gammel tørr 
brønn i Nordsjøen er bare middels interessant i 
seg selv. Men Sverdrup er i dag blitt det nærmes-
te vi kommer en redning for norsk oljebransje. 
Oljen fra Vikinggraben, et underjordisk dalsøkk 
nordvest for Utsira, som sannsynligvis er kjøk-
kenet Sverdrup er forsynt fra, hadde lekket opp 
på høyden – og et tett lokk av kalkstein sørget 
for at den ble liggende.
 – Bittert, Ottar Minsaas?
 – Det nytter ikke å gråte over spilt melk i den-
ne bransjen, sier Minsaas, som begynte som geo-
log i Elf noen år senere, og jobbet i området. I 
dag er han samfunnskontakt i Total E&P Norge.
 Minsaas påpeker at mange selskaper har hatt 
letelisens i området i tiden mellom deres første 
brønn og funnet. Esso eide området alene på et 
tidspunkt, men det koster lere millioner kroner 
i året å sitte på lisens uten å hverken lete eller 

Vi nærmer oss taket.

HELGE RYGGVIK, FORSKER

DEN GJENVÆRENDE NORSKE OLJEN:

3 8 %
reserver som er 

vedtatt eller 

godkjent for 

utvinning

1 1 %
Ressurser i felt 

allerede i drift, som 

man regner med å 

hente ut når 

teknologien 

forbedres

1 4 %
Ressurser man har 

funnet, men ikke 

vedtatt å utvinne

3 7 %
Reserver man 

regner med å finne

2 7  %
Petroleumsnæringens 

andel av statens totale 

inntekter (2014)
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utvinne noe – en regel som skal sørge for at ak-
tiviteten holdes oppe på norsk sokkel. Dermed 
ble området levert tilbake, igjen og igjen.
 – Flere selskaper har jobbet med å sette 
sammen puslespillet. Det er ingen indikasjoner 
på at noen så det raskere enn andre, sier Silje Fe-
kjar Nilsson, som var Statoils letesjef på Utsira-
høyden.
 Hun forteller at gjennombruddet for dem 
kom da de boret midt på Utsirahøyden i 2007. 
Den brønnen beviste at olje og gass hadde beve-
get seg inn på høyden fra vest – og dermed også 
kunne ha seget enda lenger østover. Samtidig 
drev Lundin med sin leting.
 – Det er ingen tvil om at å det inne et sånt 
type felt, det endret litt synet på norsk sokkel. 
At denne typen ressurser kunne gjemme seg i et 
område der det har vært lett i nær 50 år, og på 
så grunt vann.
 – Vi må jo si at timingen var veldig bra, istem-
mer Nilssons kollega Sigrid Borthen Toven.

Skilpaddens seier. – Ja. Jeg tror det.
 Så enkelt svarer Dag Harald Claes, statsviter 
og energipolitikkforsker ved Universitetet i 
Oslo, på spørsmålet om det er muligheter for le-
re Sverdrup-aktige funn på norsk sokkel, lere 
gigantfelt som kan dukke opp i områder som 
egentlig er avskrevet.
 – Man vet jo ikke, men det er samme logikk 
som for Sverdrup. Vi har en helt annen teknolo-
gi nå enn da vi lette gjennom Nordsjøen på 1970- 
og 80-tallet, sier Claes.
 For bransjen går historien om Sverdrup slik: 
Med stadig bedre teknologi, og for hver nye 
brønn som ble boret, har forståelsen av hvordan 
oljen har seget ut fra Vikinggraben, oppover, og 
samlet seg, blitt utvidet. Ingen plutselig, lysen-
de tanke, men summen av mange bekker små.
 Stoler du på det argumentet, er det ingen 
grunn til å si «hit, men ikke lenger». Ny tekno-
logi, og nye biter av puslespillet, vil komme også 
i fremtiden. Det er alltid mulig at mer har blitt 
oversett.
 – Det er i prinsippet ingenting annet enn 
kostnadsnivå som hindrer at den norske oljeal-
deren kan vare i hundre år til, mener petrole-
umsgeolog Karlsen ved UiO – blant de mer op-
timistiske overslagene vi får presentert.
 Oljedirektoratet mener uoppdaget olje – olje 
de antar at noen vil inne, men som ingen ennå 
har sett snurten av – utgjør 37 prosent av det som 
er igjen av norsk oljealder. Til nå har vi ifølge di-
rektoratet bare tatt ut 45 prosent av de totale 
forventede utvinnbare ressursene.
 Dag Harald Claes illustrerer sitt poeng med 
skiferoljen, som amerikanerne er i ferd med å 

bore seg til horisontalt, mellom steinlag i berg-
grunnen i Pennsylvania.
 – De reservene har vært kjent i 30-40 år, men 
teknologien for å ta den opp, samt lønnsomheten 
ved å gjøre det, har kommet først nå.

Tilfeldig. – Det var mye hype da Sverdrup ble 
funnet, og det er lett å lage suksesshistorier om 
geniet som trefer olje. Men man må huske at det 
er mange geniale teorier hele tiden som ikke tref-
fer, sier Helge Ryggvik, forsker ved Senter for tek-
nologi, innovasjon og kultur ved UiO.
 «Nye Sverdrup venter»-fortellingen kommer 
hovedsakelig, om enn ikke utelukkende, fra bran-
sjen selv. De har da også alt å vinne på å fortelle 
den historien. Hvem vil hjelpe Statoil i den olje-
prisutløste knipen om de selv vedgår at det anta-
keligvis ikke vil lønne seg?
 Ryggvik mener forklaringen er ren PR.
 – Nesten alle store funn på norsk sokkel ble 
gjort i løpet av en femårsperiode tidlig på 
1970-tallet. Det er bemerkelsesverdig, med tanke 
på hvor enorm sokkelen er, sier han.
 Ryggvik mener det er to sentrale spørsmål i 
fortellingen om Sverdrup: Var det tilfeldig at ol-
jeleterne bommet på 1970-tallet, og var det tilfel-
dig at de traf i 2010?
 – De involverte selskapene som var så nære på 
1970-tallet var uheldige, og det var i hvert fall til-
feldig at man ikke fant feltet fra begynnelsen av 
1990-tallet. Siden da har man hatt avansert 3D-
seismikk, og dette er ikke et veldig øde område, 
ikke så langt fra andre oljeproduserende regio-
ner, sier han.
 – Det relevante for fremtiden er hvorvidt fun-
net var uttrykk for en revolusjonerende nytek-
ning, hvor man med moderne teknologi inner 
oljereserver på helt nye steder, som da de fant olje 
under to kilometer med salt i Brasil. Da hadde vi 
stått overfor en rekke store, nye funn. Men ingen-
ting tyder på at det er tilfellet. Det spesielle med 
Sverdrup er at man klarte å overse det så lenge.

Strid om toppen. Teorien om peak oil, oljetopp, 
sier at ethvert oljefelt, og dermed også bransjen, 
vil nå et topppunkt i produksjonen. Deretter føl-
ger et platå, så en lang solgangsperiode, før feltet 
– bransjen – til slutt legges ned. Teorien er hett 
debattert både blant forskere og oljefolk, men 
Kjell Aleklett ved Uppsala universitet, en av ver-
dens ledende peak oil-forskere,  er trygg i sin sak.
 – Det er en virkelighet som kommer til å skje. 
Spørsmålet er bare når, sier han.
 Aleklett forteller at han og peak oil-kollegene 
hans spådde at oljeproduksjonen i verden ville 
nå toppen i 2010. I praksis, forteller han, kom 
den rundt 2008 – da spydde verden ut rundt 70 

millioner fat olje om dagen. Etter det har pro-
duksjonen latet ut.
 – Men det er vel fortsatt en god del av sokke-
len, i både Norge og verden, som ennå ikke er ut-
forsket?
 – De sedimentlag som kan generere olje, de 
kjenner man godt. Så er det, i hvert fall på dypt 
vann, noen områder man ikke vet hva innehol-
der. Men sammenlignet med forbruket, er det 
lite vi inner, funnraten fra 1960-tallet kommer 
aldri tilbake, svarer Aleklett.
 – Jeg pleier å si at fremtiden må være bevisst 
på hvor mye vi konsumerer.
 På verdensbasis er det, røft regnet, 30 milli-
arder fat i året. Eller med andre ord: All oljen 
som noensinne har eksistert på norsk sokkel.
 Skiferoljen, som for Dag Harald Claes er et 
eksempel på hvordan oljeindustrien stadig kla-
rer å forlenge seg selv, er for Helge Ryggvik et 
eksempel på det motsatte.
 – Man vurderer faktisk å bore i Arktis, og for-
søker seg på oljesand og skifergass. Det er langt 
vanskeligere tilgjengelige ressurser enn det 
nordsjøoljen har vært. Det er en indikasjon på 
at det ikke er så mye igjen av den enkle oljen. Vi 
nærmer oss taket, sier han.
 Ingen bestrider at det innes en begrenset 
mengde olje i verden. Motstanderne av peak oil-
tesen, for det meste økonomer og statsvitere, 
mener imidlertid det faktumet er som letebrønn 
16/3-2 på Utsira: I nærheten av poenget, men li-
kevel skivebom.

Oljet evighetsmaskin. – Jeg har aldri skjønt el-
ler vært tilhenger av peak oil-teorien. Klimaet 

4 6  %
Petroleumsnæringens 

andel av Norges eksport 

(2014)

 ••

Mislykket:  

I Oljedirektoratets arkiv 

finnes sluttrapporten for 

brønn 16/3-2. Den forteller 

om funn av god sand, men 

ingen olje.

Leterne: Det kan i dag koste opp mot en milliard kroner å bore en letebrønn. Det er mye for ett 

selskap alene. I 1965 gikk franske oljeselskaper og Norsk Hydro AS sammen i Petronord-grup-

pen og kjøpte den første letelisensen på Utsirahøyden.  FOTO: NORSK OLJEMUSEUM

Sjefen: Eigill Nysæther var letesjef i Norsk Hydro på 1970-tallet, og blant dem som tok avgjørelsen 

om hvor leterigg 16/3-2 skulle settes. Kartleggingen tok flere år, og gikk parallelt med at Hydro 

snuste på olje i helt andre land. Her fra en middag med sjeiken i emiratet Ras Al-Khaimah i 1975.  
 FOTO: PRIVAT
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blir ikke reddet av at vi går tom for olje, det er 
helt meningsløst å tro at den siste oljeingeniø-
ren skal titte ned i et tomt hull og slå av lyset. 
Det er bare ikke slik det fungerer, sier Dag Ha-
rald Claes.
 Verdens oljeproduksjon har latet ut, mens 
energibehovet har steget. Peak oil, og grunnleg-
gende økonomisk logikk, skulle dermed tilsi en 
prisstigning. Men det motsatte har skjedd – si-
den toppen på 113 dollar fatet i juni 2014, har pi-
len pekt jevnt nedover.
 Hadde Hydro, Elf og de andre franskmenne-
ne trufet blink i 1976, ville Johan Sverdrup nå 
vært over produksjonstoppen og gitt fra seg 
mindre olje år for år. Men, innvender Sigrid 
Borthen Toven i Statoil, det var mange andre 
funn i vente på norsk sokkel på den tiden: Gull-
faks, Oseberg, Snorre, Troll.
 – Om Sverdrup nå hadde vært et felt i hale-
produksjon, ville kanskje et av de andre kanskje 
vært uoppdaget, spekulerer hun.
 Det er det tvingende økonomiske punktet: 
Om prisene stiger, vil olje som tidligere var 
ulønnsom ,bli attraktiv. Og når prisene faller, er 
det gjerne fordi det er mer enn nok olje uansett. hj@morgenbladet.no

 •• Temperatursjokk. Richard Miller, en britisk ol-
jekonsulent og redaktør for vitenskapsakademiet 
The Royal Societys spesialnummer «The future 
of oil supply», forteller at han i det meste av sin 
karriere har bekymret seg for at verden ikke skul-
le klare å produsere nok 
olje til å møte etterspørse-
len.
 – Det ville gitt en sjokk-
artet efekt på verdensøko-
nomien. Men med ameri-
kansk skiferolje vokste det 
en ny frykt – for at tilgan-
gen på olje bare vil fortset-
te å øke. Det gir en sjokkar-
tet efekt på den globale 
temperaturen, sier han.
 Om du skal vente på 
økonomiske forhold som 
gjør det strengt økonomisk smart å satse på grønn 
industri, vil du vente deg grønn og blå. Vel, ikke 
grønn, kanskje mer svart.
 – Det kommer alltid til å være dyrere å få 
frem ny energi, den må bygges opp over en pe-
riode der det ikke er lønnsomt. Det er et av po-
litikkens største dilemma, å fase inn ny energi 

selv om det koster, sier Kjell Aleklett.
 I dag snakker alle, fra Erna Solberg og nedover, 
om det grønne skiftet. Men om en av de fem lete-
riggene som står med beina i norsk sjø nå faktisk 
skulle råke på Johan Sverdrup 2, et nytt gigantfel-

tet – hva da? Hvor mye er 
du villig til å vedde på at 
Solberg lar stigende ar-
beidsledighet være stigen-
de arbeidsledighet og sier, 
«takk, men nei takk»?

Forlatt. 8. mars 1976. Den 
andre kvinnedagen i ver-
denshistorien, 27 dager 
etter at boret først ble 
stukket i havbunnen.
 Flere milliarder fat olje 
venter 600 meter vesten-

for. Der skal de få ligge i 40 år, for denne dagen 
skrev Hydro-folkene på Polyglomar Driller den 
aller siste oppføring i loggboken til letebrønn 
16/3-2:
 Det siste ankeret ble trukket, og området ble 
forlatt kl 0300.

Klimaet blir ikke reddet av 

at vi går tom for olje.
DAG HARALD CLAES, STATSVITER OG 

ENERGIPOLITIKKFORSKER

Hør mer om  

bommerten som reddet 

norsk oljeindustri på 

Morgenbladets podcast.

 

Abonner via podcast-

programmet ditt eller gå 

inn på www.morgenbla-

det.no/podcast15

På vei nei: Brønn 16/3-2 var den aller første leteboringen Norsk Hydro hadde ansvar for, selve hullet ble boret med leteriggen Polyglomar Driller. Bildet er tatt av en 

ukjent fotograf en gang mellom 1975 og midten av 1977, i perioden da Hydro leide riggen fra rederiet Einar Rasmussen AS. Det kan dermed være brønn 16/3-2 som er i 

ferd med å bores på bildet, uten at det er mulig å si for sikkert. Bildet er hentet fra rederiets bedriftshistoriebok «Poly-flåten gjennom 50 år».  FOTO: RASMUSSENGRUPPEN
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Vietnams høydepunkter
Rundreise fra nord til sør
Halong Bay, Cu Chi-tunnelene, Mekongdeltaet, UNESCO-byen Hoi An.
17-dagers tur inkludert 6 netter på herlig strandresort.
Pris pr person i dobbeltrom. 13/11 kr 24.950,- / 15/2 kr 27.150,-

Vi arrangerer også individuelle reiser til Vietnam. Kontakt oss – vi kan Vietnam! 
Se www.orkide.no/Vietnam for mer informasjon og inspirasjon.

Vi skreddersyr ferien din – med kvalitet fra start til slutt.
Asia- og langreisespesialisten i over 30 år.


