
 

Nyhetsbrev fra Norsk olje- og gassarkiv, april 2016 

Det er 50 år siden Helikopter Service, som første selskap i Norge, ble tildelt kontrakt for å utføre 
helikopterflyving til og fra borefartøyer i Nordsjøen. Statens oljeråd og Esso samarbeidet om å finne et 
egnet selskap. Helikopter Service kjøpte to Sikorsky S-61-N maskiner. Helikoptrene ankom juli 1966, og de 
første turene gikk fra helikopterbasen på Forus i Stavanger til Ocean Traveler som boret i blokk 8/3. 
 

Kulturminne Draugen er påbegynt. Norsk oljemuseum, Nasjonalbiblioteket og Norsk olje- og gassarkiv har, i samarbeid med 
Shell Norge AS, startet et nytt kulturminneprosjekt, det femte i rekken. Denne gang er arkivarbeidet konsentrert omkring 
Shells driftsorganisasjon i Kristiansund, fagforeninger og leverandørbedrifter i Møre og Romsdal. I tillegg vil vi samarbeide 
med lokale og regionale arkivdepot om relevante arkiver fra offentlige myndigheter. 
 
I mars frontet  600 fotografier av Essos gamle bensinstasjoner lanseringen av Arkivverkets fotodatabase. Responsen var 
enorm. På to uker hadde vi 145 000 sidevisninger. 

I 2015 tok vi til sammen imot 635 hyllemeter og 60 GB arkivmateriale fra ulike selskaper og organisasjoner. Papirvolumet er 
ved ompakking redusert til 341 hyllemeter. Så langt i 2016 har vi tatt imot 123 hyllemeter arkivmateriale. Vi planlegger en 
større avlevering av digitalt arkivmateriale fra ExxonMobil og eldre materiale fra Norwegian Contractors. 
Arkivet fra Norsk Petroleumsforening er ferdig ordnet og omfatter perioden 1972-2011, se arkivportalen.no. 
 
8500 sider for perioden 1965-1968 fra arkivet etter Esso Exploration Norway Inc. er lagt ut på digitalarkivet.no.  Det 
omhandler Essos første operasjoner på norsk kontinentalsokkel. Her finnes både dokumenter vedrørende aktivitetene til 
«Ocean Traveler» og korrespondanse med hovedkontoret i USA. 
 
Vi har sammen med Norsk oljemuseum avviklet forskningsseminar for lærere og studenter med deltakelse fra Universitetet 
i Oslo, Universitetet i Stavanger, BI Oslo og Stavanger samt NTNU. Vi satser på å la dette bli en årlig foreteelse (se mer). 
 
Illustrasjonen viser en av de første helikopterturene til boreriggen «Ocean Traveler» (Oljearkivet/arkivet etter ExxonMobil).  
 
 

http://www.arkivportalen.no/
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