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30 år siden første tørrgass ble sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland. 
 

Det "forsvunne" Mobil-arkivet er funnet 
Statoil overtok Mobils operatøransvar for Statfjordfeltet i 1987. Mobilarkivet ble avlevert til Norsk 
olje- og gassarkiv for noen tid tilbake, uten at man kunne redegjøre for viktige deler av arkivet. 
Dette er nå kommet til rette og er deponert hos oss via Statoil. Foreløpig er 72 hyllemeter mottatt. 
ExxonMobil har avlevert viktige arkiver gjennom flere år. Den siste leveransen omfattet også et par 
hundre filmer og videoer som selskapet har digitalisert. Her er det mye spennende materiale. 
 
Vi er nå i full gang med å gjennomføre prosjektet "A new energy culture, sustainability and 
territories (NECST). NECST er et internasjonalt samarbeid som skal øke europeiske skoleelever 
mellom 15 og 17 år sine kunnskaper om energi og miljø. Tiltaket er et Erasmus+-prosjekt som er 
koordinert av den italienske organisasjonen Fondazione Eni Enrico Mattei. Deltakerne er fra 
Nederland, Kroatia, Italia og Norge. Fra Norge er det Hammerfest videregående skole og Norsk 
olje- og gassarkiv ved Statsarkivet i Stavanger som deltar. I begynnelsen av september var vi 
vertskap for prosjektdeltakerne i Stavanger. 
En del av opplegget handler om å utvikle materiale for internett-basert opplæring. Norsk olje- og 
gassarkiv har bidratt med å lage undervisningsvideoer om norsk petroleumsvirksomhet, geologi og 
oljeleting samt sikkerhetsarbeid på kontinentalsokkelen. Hver av videoene varer omtrent en 
halvtime og skal brukes i videregående skoler. Materialet består av ulike typer filmklipp og 
animasjoner. Sentrale arkivdokumenter har fått en relativt bred plass. Det hele er satt sammen til 
en helhetlig presentasjon utformet av våre medarbeidere. 
 
I 2017 flytter vi til nytt arkivbygg på Ullandhaug. I september ble de første spadestikk tatt. 
 
Fagforeningen SAFE har signert kontrakt på ordning og tilgjengeliggjøring av 160 hyllemeter arkiver 
fra foreningen. Arkivet ble mottatt i september. Vi håper å ha gjennomført arbeidet i løpet av 
2016. 
 
Siste del av arkivene etter Amoco Norge  ordnes og tilgjengeliggjøres i disse dager. Arkivet 
omfatter ca. 100 hyllemeter og er en del av prosjektet "Kulturminne Valhall". 
 
Vi har i løpet av 2014/2015 mottatt 100 hyllemeter arkivmateriale fra Statoil Fuel and Retail, som 
nå er under ordning og registrering. Arkivet inneholder mye foto, mye helt tilbake til 1920-årene. 
7000 av disse ordnet og registrert. Motivene er i hovedsak bensinstasjoner, verksted og tankanlegg 
fra hele Norge. I disse dager, med navneskifte av Statoilstasjonene, er det spesielt interessant å se 
hvordan flere av dagens bensinstasjoner skriver sin historie nærmere 100 år tilbake i tid. 
 
Vi har mottatt ca. fem hyllemeter arkiver fra konsernledelsen i Statoil. 
 
De siste tre månedene har vi fått to nye medarbeidere. Mette Tjørhom Frick har mastergrad i 
historiedidaktikk fra UiS og arbeidet tidligere i FMC Technologies Multi Phase Meters. Marta 
Graeter har en kunst- og kulturhistorisk bachelor fra University of Brighton og arkivstudier fra UiO. 
Hun har tidligere arbeidet i Oslo havn KF. 
 
 
Vennlig hilsen Norsk olje- og gassarkiv 
 
 
 
Illustrasjon: Skisse over rørledningene fra Statfjord til Kårstø (Statpipe) og fra Kårstø til Emden (Norpipe). 
Den første gassen kom til Kårstø 25. juli 1985, og den første tørrgassen ble sendt fra Kårstø til Emden i 
Tyskland 15. oktober samme år. (Norsk olje- og gassarkiv/ExxonMobil) 

 


