
 

Nyhetsbrev fra Norsk olje- og gassarkiv (NOGA), juli 2016 

For 50 år siden, den 19. juli 1966, startet riggen Ocean Traveler boring av den første brønnen på norsk 
sokkel, i blokk 8/3, 16 mil sørvest for Stavanger. Boreloggen nedenfor er ført denne dagen. Den 10. oktober 

kunne det konstateres at den første letebrønnen på norsk kontinentalsokkel var tørr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOGA og Norsk Oljemuseum inviterer til en egen sesjon om arkiv og historie under ONS 2016. Næringsliv og industri møter 

arkiv og museum for å drøfte hvordan fortid former nåtid og framtid. Kunnskap om fortiden gjør oss bedre rustet til å 
forstå og møte kommende utfordringer. Det er derfor vi bevarer arkiv og formidler fortidens erfaringer. Verdens olje- og 

gassindustri er inne i en periode med omfattende omstillinger. Slike utfordringer er ikke noe nytt. Sentrale 
næringslivsledere og forskere, blant andre Arve Johnsen og Jan Moksnes, gir et innblikk i hvordan kriser og endringskrav er 

blitt møtt tidligere, og, ikke minst, hvordan fortidens erfaringer har dannet grunnlag for nye løsninger. 
 Se her for program og påmelding. 

 

16.-18. juni ble den sjuende European Oil and Gas Archives Network (EOGAN) konferansen avholdt i Viggiano, Basilicata i 

Italia, med tema Capturing Oil and Gas. På årsmøtet overlot NOGA ledervervet i EOGAN til Universitetet i Aberdeen, og 

Janet B. Martin i NOGA tiltrådte som nytt styremedlem. Se bilder og foredrag etter hvert på nettsiden: www.eogan.org. 

 

Følgende dokumenter fra Norsk olje- og gassarkiv er nominert til Norges Dokumentarv: Statoils første styreprotokoll, 

Phillips pressemelding om Ekofiskfunnet, Bore- og brønnrapporter fra Ocean Traveler, og arkivene etter Vallø Oljeraffineri. 

 

Norsk olje- og gassarkiv besøkte Molde- og Kristiansundsbedrifter i forbindelse med kulturminne Draugen. Prezioso 

Linjebygg, OssNor, Halaas & Mohn og Erling Haug er blant bedriftene som ønsker å samarbeide om arkivbevaring. 

 

Siden sist kan vi også nevne at det tidligere omtalte «forsvunnede Mobil-arkivet» er ferdig ordnet og trygt plassert i våre 

magasiner. 80 hyllemeter Statfjordrelatert arkivmateriale er således sikret for fremtiden! 

 

Her kan du se film om den første tiden på Ocean Traveler 
 

Bakgrunnsillustrasjonene er hentet fra arkivet etter ExxonMobil Norge/Norsk olje- og gassarkiv 

http://www.oljearkivet.no/#!ons-2016/sx0qz
http://www.eogan.org/
https://youtu.be/AdpFYXzq28I

