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Del 1 

 

Tilfeldighetenes spill 

 

 

Jeg har alltid trodd på Schrödingers katt, selv om jeg som 

ung mann ikke hadde den fjerneste idé om hvem han var. 

I dag vet alle at katten er levende og død på en og samme 

tid. Som ung mann kunne jeg ha definert meg som 

eksistensialist, men i dag, som den gamle mannen jeg er, 

er jeg bare en som tror på den katten.  

 Mange vil finne ideene mine underlige, men jeg er 

fremdeles trofast mot dem. Den gangen som nå trodde jeg 

at hver av oss blir født med et par terninger i hånden. Gud 

spiller ikke med terninger, ifølge Einstein, men mennesket 

gjør det. Alt er et craps-spill: Man kan vinne eller tape, man 

kan bore en brønn som produserer 10,000 fat olje per dag, 

eller man kan bore en tørr brønn som bare produserer 

saltvann, en dry hole, for å bruke oljemennenes tekniske 

sjargong. 

 Og oljemann er det jeg er, la det ikke være noen tvil 

om det.  

Før man borer en brønn, vet man aldri om den vil 

være en suksess eller en fiasko. Livet som oljemann er et 

terningspill. Også oljeprisen, som avgjør oljemannens 

skjebne, går opp og ned, ikke alltid med en åpenbar grunn. 

Som araberne sier: Prisene og livet er i Allahs hender.   

Jeg snakker arabisk og kan formidle slik klokskap også 

på originalspråket. På en konferanse for letegeologer i 

Norge i 1987, projiserte jeg ordtaket opp på en 



lysbildeskjerm så alle skulle lære det. Jeg husker at alle lo, 

mens de strengt tatt burde ha grått ... obs 

Da jeg åpnet Facebook i dag morges, leste jeg en 

kommentar fra en annen amatørfilosof i den åpne gruppen 

«Filosofi», der jeg hadde bidratt med litt tullprat om 

spørsmålet: Hvorfor tillater Gud at ondskapen eksisterer på 

jorda? Tingene jeg skrev, var det vanlige tullpratet mitt: 

Fordi Gud ikke er allmektig, Gud er Sannsynligheten, med andre 

ord en funksjon av bølgen Ψ, som bestemmer alt. Etter at han 

hadde liket kommentaren min, svarte amatørfilosofen: 

ethvert resultat, også kjedsomheten, bygger på et fravær et eller annet 

sted. Det var åpenbart at amatørfilosofen betraktet 

ondskapen som en defekt i skaperverket, og han hadde 

rett i det. Men jeg fulgte min egen logikk videre, selv om 

mange vil synes den er absurd. Jeg justerte siktet og svarte: 

Jeg liker filosofien din, men nå skal du høre hvordan jeg tenker. 

Forestill deg at vi lever i et positivt sannsynlighetsfelt mellom 0 og 1, 

der 0 er total fiasko og 1 er suksess (noen kaller Gud for 

sannsynlighet 1), og at feltet oppveies av et negativt sannsynlighetsfelt, 

mellom 0 og -1, der -1 er det absolutte fravær, den absolutte uflaks 

(noen kaller den ytterste negative sannsynlighet for Satan). Dette, 

mener jeg, gir en ganske bra forklaring på menneskets tilværelse.  

Jeg måtte dessverre vente helt til kvelden på svaret, 

siden amatørfilosofen bodde i USA og det er en 

tidsforskjell på minst sju timer mellom USA og Norge. Jeg 

håper at de en dag legger ut dette spørsmålet i 

filosofigruppen: Hvorfor tillater Gud at noen er så skamløst 

heldige, mens andre har så vanvittig uflaks? I så fall vil jeg more 

meg med å filosofere litt om Norge, og den vanvittige 

flaksen landet har hatt. 



Jeg lukket datamaskinen og gikk og spiste frokost, det 

ville uansett gå flere timer før jeg fikk svar. Jeg satte meg 

ved kjøkkenbordet og skuet utover utsikten mot 

Oslofjorden, for å nyte det spektakulære synet av sjøen og 

øyene. Det var til og med fint vær ute, og jeg innså nok en 

gang at Norge virkelig er landet som har alt. Vakre 

landskaper og en velfungerende stat med fulle statskasser, 

takket være olja. Hva har nordmennene gjort for å fortjene 

alt dette?  

Det hender at jeg spør meg: Hvordan endte jeg opp 

her? Spørsmålet er bare tilsynelatende lett å svare på, for 

hvor skal man begynne, hvis man skal finne et svar? Med 

det faktum at jeg er her fordi jeg ble født? At jeg er her 

fordi jeg ikke er der, som sicilianerne sier – på den andre 

siden? Er jeg her fordi jeg er oljegeolog? Fordi jeg for 

mange år siden befant meg på rett sted til rett tid? Fordi 

jeg giftet meg med en norsk kvinne? Det er like greit å gi 

opp: Slik framtiden er vanskelig å spå, siden den er i Allahs 

hender, er også fortiden vanskelig å få oversikt over, fordi 

man ikke vet hvor man skal begynne når man skal finne 

de virkelige årsakene til det som har skjedd i 

tilfeldighetenes uendelige spill, som bidrar til å skape 

«historien». 

For en ting er sikker, selv om alle de virkelige, 

dypereliggende årsakene alltid vil være mysterier: Alt 

begynte med Oljeeventyret.  

Før vi begynte å bore, kunne oljen være der eller ikke 

være der, som Schrödingers katt.  

Den var der. Ergo er jeg her.  

 



Frokosten jeg spiser denne filosofiske morgenen er ganske 

spartansk, en typisk italiensk frokost bestående av tre kjeks 

dyppet i en kopp kanneespresso. Etter frokost åpner jeg 

Facebook igjen og finner en post fra min venn Poggio fra 

Bologna, blåst opp til en plakat med store bokstaver, for å 

gjøre budskapet ekstra vektig: FOLK SOM LIKER Å 

SPISE, ER DE MEST SYMPATISKE ... Jeg tenker: Takk 

for komplimenten, og klikker umiddelbart: liker! Så skriver 

jeg en egen kommentar: Du har så rett, Poggio, også tanten min 

delte din innstilling når hun pleide å si: «Hun er hyggelig ... hun 

liker å spise», om kona mi! Og faren min sa det også: Så lenge man 

har god appetitt, har man god helse. Pass deg for manglende matlyst! 

Og han levde til han var 99. 

Så legger jeg merke til at personen som står bak de 

kloke ordene, ikke er Poggio, men en ung kvinne fra 

Genova, som åpenbart vet hva hun snakker om, siden hun 

er utdannet i psykologi: Isabella Torta. Og passende nok 

betyr etternavnet hennes kake på italiensk. Jeg åpner 

umiddelbart profilbildet hennes og må si at hun virkelig er 

søt. I våre dager lærer man mye matnyttig på universitetet 

– i min tid handlet alt om teori.  

Jeg tar en kikk på Tortas FB-side for å finne mer 

livsvisdom, og oppdager denne frasen: «Tilfeldighetene finnes 

ikke. Alle menneskene du møter, har et budskap til deg. Ha en fin 

dag!» 

Og da tenker jeg: bullshit! Jo da, alle menneskene du 

møter har et budskap til deg, men først må de åpne 

munnen for å formidle budskapet, og før det igjen må du 

støte på dem og komme i prat ... Folk skriver mye bullshit 

på Facebook, og jeg ser det iblant som min plikt å øke 



kvaliteten på bullshittet der ute. For tilfeldighetene finnes. 

De er mekanismen Vårherre bruker for å sørge for at det 

Han vil skal skje på jorda, skjer. Og alt det som skjer, 

starter med null, som rommer alle mulighetene i universet 

– og du er én av dem, mitt kjære kakestykke! Jeg kaster et 

nytt blikk ut vinduet for å nyte fjordutsikten og Bolærne-

øyene som strekker seg i indianerrekke mot Oslofjordens 

munning, foran huset der jeg tilbringer somrene i Norge, 

og tenker: Alt det jeg ser i min egen nåtid, er frukten av en 

årsaksrekke som fant sted i fortiden og skyldes 

tilfeldighetene; Sannsynligheten; funksjonen av bølgen Ψ. 

 I motsetning til mange italienere som giftet seg med 

norske kvinner, bor jeg ikke i Norge, men på Sicilia, og jeg 

er ikke en emigrant, men en tekniker som ble sendt hit av 

selskapet jeg jobbet for i Libya, for å hjelpe Norge å finne 

oljen sin. Jeg er det uskyldige, skrøpelige karet som bølgen 

Ψ brukte for å berike nordmennene, som allerede var 

relativt gunstig stilt fra naturens side. Det var ingen andre 

enn Sjansespillets Gud som sendte meg hit, for selskapet 

Géosérvices kunne ha sendt meg et annet sted, for 

eksempel til Indonesia i stedet for Norge. Og da ville 

framtiden min ha sett ganske annerledes ut. Det var kun 

tilfeldighetene som førte meg hit, ja, faktisk ble jeg sendt 

hit som straff, ettersom sjefen min i Libya, fanatikeren 

André, klaget på meg til hovedkontoret i Paris og anklaget 

meg for å være treig.  

Selvfølgelig var jeg treig. Jeg hadde all verdens grunn 

til å være treig. Vi var bare to mud loggers på den 

amerikanske riggen som boret en brønn midt i den libyske 

ørkenen, André og jeg, og som den eldste, var det han som 



var sjefen for teamet vårt. Jeg var en ussel løpegutt, og det 

var han som tok alle avgjørelsene. Det var han som 

bestemte at jeg skulle ta dagskiftet, fra 8 om morgen til 8 

om kvelden, i dagens varmeste timer, da temperaturen i 

skyggen lå rundt 50 C° og man kunne ha grillet en kylling 

på taket til Géosérvices-brakken vår. Ghiblien, den varme 

vinden fra Sør-Sahara, blåste ubønnhørlig, selv om det var 

tidlig på våren. André hadde gitt seg selv nattskiftet, og om 

dagen sov han søtt med luftkjølingen på full guffe i 

camperen sin, mens jeg ble kokt levende i arbeidsbrakken. 

Jeg husker at før vi kjørte Landrover bort til riggen, som 

befant seg noen kilometer fra leiren vår, drakk jeg alltid 

flere store glass med kaldt vann. Etter en halv time i 

arbeidsbrakkens stekende inferno, uten luftkjøling og med 

døren alltid på vid gap, var jeg allerede tørst. Selvfølgelig 

var jeg treig! Jeg var treig også med å la de libyske sample 

catchers komme og gå med cuttings fra arbeidsbrakken til 

riggen, for å hente steinfragmentene som jeg så skulle 

analysere i mikroskop og beskrive i vår Master Log. Vi var 

treige, hele gjengen. Det er en god grunn til at kamelene i 

ørkenen ikke liker å skynde seg! 

 

 

Stavanger 

 

Tilfeldighetenes veier er uransakelige, og fra den libyske 

ørken sørget et nytt, uransakelig terningkast for at jeg 

havnet i Stavanger, ung, solbrun og mørk som en beduin, 

med flyet fra Tripoli, en vakker dag i mai, 1968. Jeg hadde 

tatt en kort stopp innom hovedkontoret i Paris, der sjefene 



mine informerte meg om arbeidet som ventet i Norge. 

Overraskende nok skjelte de meg ikke ut etter den 

negative rapporten André hadde gitt dem om meg, kanskje 

fordi de visste at André, etter flere års arbeid i ørkenen, 

var blitt paranoid og vanskelig å ha med å gjøre.  

På flyplassen i Stavanger ble jeg hentet av Jacques 

Farinacci, korsikaneren som var sjef for teamet vårt i 

Norge. Passkontrollen var så å si ikkeeksisterende, mens 

jeg for å komme meg inn i Libya hadde måttet passere et 

slags samlebånd av ni politimenn som gransket passet og 

visumet mitt i tur og orden, og man måtte også ha visum 

for å komme ut av landet. Farinacci hadde korte bein og 

var liten som Napoleon, men gikk alltid med hodet høyt 

hevet, som om han ville formidle at det var han som var 

sjef. Og ettersom han faktisk var sjefen min, hadde det 

ikke vært nødvendig å formidle det fullt så tydelig.  

Farinacci loset meg inn i den blå sportsbilen sin, en 

Alfetta sprint, og i vanvittig fart, langt over den lovlige 

fartsgrensen, kjørte han meg til hotellet i Stavanger. På 

veien raljerte han over de norske torskene som han definerte 

morues de l’Atlantique, altså atlanterhavstorsk, eller også 

putain de morues norvégiennes, jævla norske treiginger, som 

kjørte altfor langsomt, etter hans korsikanske standarder.  

Farinacci snakket til meg på fransk, selv om han også 

snakket helt utmerket italiensk, og velkomsten han ga meg 

var rimelig brysk. Uten å kaste bort for mange ord – han 

var en fåmælt fyr – sa han: «Jeg kjører deg til hotellet i 

Stavanger. I morgen kan du åpne en konto i banken, slik 

at jeg kan refundere utgiftene dine i norske kroner. Og i 



overmorgen flyr vi sammen til riggen: Ocean Traveler i 

Nordsjøen. Vi holder på å bore en brønn for Phillips.» 

På turen innover mot byen fra den lille flyplassen på 

Sola, kjørte vi langs nordsjøkysten og deretter 

Hafrsfjorden – i halsbrekkende fart, siden Farinacci ga 

blaffen i «de forpulte norske kjørereglene» – og fulgte 

veien som den gangen var den eneste som forbandt 

Stavanger og flyplassen. I Stavanger på den tiden kan det 

ikke ha vært flere enn to politifolk i hele byen. To ting slo 

meg med en gang jeg landet i Norge: hvor fort jeg fikk 

bagasjen min, som sto klar før jeg nådde passkontrollen, 

og hvor ekstremt pene og pyntelige husene var, med sine 

omhyggelig malte fasader og velstelte, blomstrende hager. 

Hvorfor var det ikke sånn i Italia? Jeg tenkte at 

nordmennene sløste bort store mengder hvit maling uten 

grunn, og, vant som jeg var til Sicilia og Libya, framsto 

omgivelsenes ro og orden nærmest som uekte og gikk meg 

nesten på nervene. Hva var det de prøvde å skjule bak de 

pene fasadene? 

Jeg ble fylt av en uvanlig frihetsfølelse i den merkelige, 

avslappede verdenen som Norge var den gangen – og 

fremdeles er – og det gjorde først en smule desorientert, 

siden jeg ikke var vant til å føle meg fri: Jeg var vant til å 

bli kommandert hit og dit. Jeg var ørkenkjøtt, en som bare 

måtte nikke pent og spise sand, og over tid hadde tilpasset 

seg forholdene i et uendelig vidstrakt og glohett fengsel.  

På vei inn i Stavanger, kjørte vi forbi det lille vannet 

som heter Mosvatnet, så kjørte vi forbi det lille vannet ved 

havnen, Breiavatnet. En velduftende sjøbris slo imot meg, 

iblandet en vag lukt av fisk, alger og måker. 



Flere rene og pene, hvitmalte hus: for et sløseri! 

Måkene var havnens absolutte og ubestridte herrer. 

De dominerte hele byen og observerte alt som foregikk 

med sine glassaktige øyne. Ofte spradet de uforstyrret 

rundt i byen uten å bry seg om trafikken.  

 

 

Farinacci 

 

En hel bok ville ikke ha vært nok til å beskrive den 

sammensatte personligheten til sjefen vår, Farinacci, men 

noen få ord er nok til å gi et ganske bra inntrykk: Han var 

korsikaner, som Napoleon.  

Vi brukte aldri fornavnet hans, Jacques, men bare 

Farinàcci, med italiensk uttale, og ikke Farinaccì på fransk 

maner, med trykk på siste stavelse, siden han mislikte å bli 

tatt for å være franskmann, men var stolt av sin 

korsikanske identitet. 

For å forstå korsikanernes personlighet og deres 

korsikanske kompleks, må man først understreke at de 

verken er bedre eller verre enn italienere, med alle de gode 

og dårlige egenskapene som hører med. Men de følte seg 

sveket av Italia, eller snarere av adelsrepublikken Genova, 

som noen år før Napoleons fødsel hadde solgt Korsika til 

Frankrike av en eller annen grunn som jeg har glemt, men 

som kanskje hadde til hensikt å eliminere en turbulent og 

problemfylt provins fra Republikken. Språket deres var en 

italiensk dialekt med elementer av genovesisk og 

katalansk, men sannheten var den at de utgjorde et helt 

eget folkeslag: Som sardinierne og baskerne, var de av 



eldgammel, prehistorisk ætt, urbeboere som levde i 

Europa før den indoeuropeiske invasjonen fra Kaukasus 

og Asia. De var aldri blitt ordentlige franskmenn.  

Farinacci fortalte meg umiddelbart at han betraktet 

italienerne, som han kalte putain des Italiens, som 

møkkafolk. Hver gang jeg gikk ham på nervene de første 

dagene, kalte han meg putain de Rital, et nedsettende 

uttrykk som franskmennene brukte på italienerne. Av den 

grunn, og dessuten for å etablere en viss distanse, 

foretrakk han å snakke til meg på fransk. Det var ikke noe 

problem for meg, siden jeg hadde lært fransk på skolen, 

helt til ungdomskolen, og hadde praktisert språket i 

Frankrike og i Libya med mine franske kollegaer. På det 

tidspunktet var jeg allerede fortrolig med språkets nyanser, 

inkludert de vanligste dialektale uttrykkene og naturligvis 

skjellsordene.  

I Stavanger lempet Farinacci meg av foran Hotell St 

Svithun i sentrum, så suste han umiddelbart av sted mens 

han ropte ut bilvinduet: «Jeg henter deg i morgen tidlig 

klokken ni!» 

Etter en kort rekognoseringsrunde i byen og den pene 

havnen, gikk jeg inn i en liten bar i nærheten av havnen for 

å spise middag, og bestilte et par rekesmørbrød som jeg 

skylte ned med et glass øl. Ved siden av meg satt det noen 

norske sjømenn som røyket, drakk øl og snakket om vær 

og vind. Iblant kastet de nysgjerrige blikk i min retning, for 

man kunne se lang vei at jeg ikke var norsk, siden jeg drakk 

øl fra et mellomstort glass. På avstand la jeg merke til hvor 

hengivent de holdt sine svære ølkrus på seks desiliter, som 

de klappet og koste med som katter. Forholdet mellom 



nordmennene og ølene deres var åpenbart et ekte 

kjærlighetsforhold som ble sendt videre fra far til sønn 

gjennom et spesialisert ølgen i deres DNA.  

Senere tok jeg en ny liten runde på havnen og i 

gamlebyen, så dro jeg tilbake til hotellet ganske tidlig på 

kvelden, siden jeg var sliten og søvnig etter reisen.  

Den natten fikk jeg min første opplevelse av to typisk 

norske institusjoner: lyset fra nattesolen og dyna, en slags 

luftig, dunfôret pose som nordmennene bruker som 

sengetøy i stedet for laken og sengeteppe, og som følger 

andre lover enn alle andre fysiske legemer i universet. For 

det første er den lett som en sky, dessuten er den en 

blanding av et laken og et halvrigid vatt-teppe, nesten som 

en gedigen dunjakke, og har en tendens til å gli ned fra 

sengen med en gang man snur seg. Hvis kroppen snur seg 

til høyre, snur dyna seg til venstre og omvendt, i 

overensstemmelse med de fysiske lovene som styrer 

friksjonen og energiens konstans. Hvis du er varm, og 

våger å flytte den noen få centimeter, våkner du opp ved 

daggry med hakkende tenner og frostbitt på ryggen fordi 

dyna har seilet sin egen sjø og falt ned fra sengen. Så, 

klokken tre på natten, når du prøver å sovne igjen og få 

tilbake en levelig kroppstemperatur, vil det allerede være 

en solstråle i rommet som hindrer deg i å sove. For å klare 

å blokkere ut det blendende lyset som strømmer inn i 

rommet klokken tre på natten, må du lære å betjene 

rullegardinene, en annen norsk institusjon som alle 

nordmennene behersker, men kun noen få utlendinger, 

gjerne mekaniske ingeniører, får til å fungere.  



Neste morgen, til tross for en vanskelig natt, etter en 

solid norsk frokost bestående av utvannet kaffe, kokte egg 

og røykte sardiner, var jeg klar for å møte Farinacci. 

Klokken ni på slaget kom han og hentet meg til fots, etter 

å ha parkert bilen ved havnen.  

Sammen krysset vi et lite torg foran hotellet og 

forstyrret måkene som okkuperte området rundt 

inngangen til banken, i stedet for de vanlige duene som jeg 

var vant til. Måkene klaget over inntrengerne med 

skingrende skrik, etter at Farinacci hadde fornærmet dem 

ved å kalle dem putain de mouettes, men vi ignorerte dem og 

gikk inn i banken.  

Kassereren var en middelaldrende mann som spurte 

meg vennlig hva han kunne hjelpe meg med. Jeg svarte på 

engelsk: «Jeg vil gjerne åpne en konto.» 

«Ikke noe problem, hvor mye vil du sett inn på 

kontoen?» 

«Problemet er det at jeg har en konto i en sveitsisk 

bank, i franske frank. Kan jeg gjøre et innskudd ved å 

skrive ut en sjekk i franske frank fra min sveitsiske konto?» 

Farinacci sto taus et par skritt unna og moret seg over 

scenen.  

«Ikke noe problem, bare skriv sjekken med summen i 

franske frank.» 

Jeg fylte ut sjekken og ga den til kassereren, som 

forvandlet summen til norske kroner ved dagens kurs. Så 

skrev jeg under på et dokument og i løpet av noen få 

minutter hadde jeg åpnet en konto i en norsk bank, med 

norsk sjekkhefte. Jeg ba om å ta ut litt norske kroner i 



kontanter, og han ga meg umiddelbart summen jeg hadde 

bedt om.  

Farinacci sa: «Pengene du trenger til kost og losji, får 

du av meg, så regner vi på det etterpå. Her får du alle 

utgiftene dekket, Géosérvices betaler.» 

Da jeg fortalte Farinacci at jeg var forbløffet over hvor 

lett det var å åpne en konto i Norge, sa ha: «Her stoler folk 

på deg. La du merke til at kassereren umiddelbart godtok 

sjekken fra din sveitsiske bank? Kassereren stolte på deg 

fordi nordmennene er så få, og de er veldig naive, les 

Norvégiens sont tous naifs, du kommer fort til å skjønne at 

dette her er et ganske spesielt land.» 

Det var sant, og ganske snart begynte det virkelig å go 

opp for meg.  

Etter bankbesøket kjørte Farinacci og jeg i bilen hans 

til laboratoriet vårt ved havnen. Han hadde leid et lokale 

hos North Sea Oil Services, et norsk selskap som forsynte 

selskapene som opererte offshore med diverse utstyr og 

materiale. I tillegg til oss, hadde også det franske 

dykkerselskapet Comex fra Nice, grunnlagt av den 

berømte oppdagelsesreisende Jacques Cousteau, leid et 

lokale hos NSOS. 

Farinacci forklarte meg formålet med utstyret vi hadde 

på laboratoriet. Først av alt diamantsagen, som ble brukt 

for å dele stein-gulerøtter i to. Gulerøttene, som ble kalt cores 

på engelsk, var store, sylinderformede bergprøver hentet 

under boringen i steinlagene under jordoverflaten med en 

spesiell redskap, et hult rør med diamantkrone, kjent som 

gulerot-sanker eller core barrel. Halvparten av gulerøttene 

skulle sendes til Philips Petroleums hovedkvarter i 



Bartlesville, Oklahama, og resten sto til det norske 

Oljedirektoratets disposisjon og skulle bli værende i 

Stavanger, ved Phillips’ operasjonsbase. Så var det en 

redskap for å hente ut små steinsylindre fra gulerøttene, 

core plugs som vi brukte til å måle permeabiliteten, 

porøsiteten og petroleumsinnholdet i steinen. I tillegg 

hadde vi mange ulike redskaper som vi brukte til å 

analysere steinens egenskaper: reservoarmikroskoper, 

redskaper som gasskromatografer, gassdetektorer osv., 

samt flere reservedeler for å erstatte utstyret på riggen 

offshore hvis det ble ødelagt.  

Vi hadde også en stor mengde trekasser for å 

oppbevare gulerøttene, samt pappesker til cuttings, 

bergprøvene fra brønnen, som det var viktig å ta vare på, 

nærmest som hellige relikvier.  

Før vi dro, stakk vi innom laboratoriet ved siden av 

vårt og slo av en lattermild prat med de to sjefsdykkerne 

hos Comex. De var kjekke, unge menn, rundt tretti år 

gamle og begge fra Nice, byen som vår konge, Vittorio 

Emanuele II, hadde gitt franskmennene i gave som takk 

for hjelpen vi hadde fått av dem i uavhengighetskrigen 

mot Østerrike. Ikke bare Napoleon, men også Frankrike 

hadde ribbet oss i årenes løp, som en høne å ha i gryta! 

Stakkars Italia.  

Også de to Comex-karene, som korsikanerne, var altså 

av italiensk opprinnelse, så vi kom godt overens og delte 

de samme interessene. Få, men gode interesser. Utenom 

jobben, som de viet seg til med omhyggelig detaljfokus, 

for hvis ikke risikerte de skinnet, var det kun én ting som 

sto i hodet på dem, eventuelt tre ting: jenter, damer, og 



sjekking. Sammen med dem gikk vi og spiste lunsj i kafeen 

på Atlantic Hotel, som tjente som Stavangers peneste 

utested, der alle de unge samlet seg og der vi oljefolk også 

likte å gå når vi hadde landlov fra Nordsjøen. Der satt vi 

altså i et par timer og spøkte og lo og hørte på 

røverhistoriene til de to karene fra Nice, som straks var 

behjelpelige med å gi oss et overblikk over situasjonen. 

Historiene deres var krydret med språkperler som putain, 

salope, cocu, fils de pute, som jeg forsto godt og som formidlet 

virkeligheten med fortreffelig klarhet. Det skortet heller 

ikke på tilfeldige slengbemerkninger om nordmennene: 

putain des Norvégiens. Lokalet var fullt av norske unge menn 

og kvinner som så ut til å være stamgjester og gjerne 

tilbrakte hele ettermiddagen og kvelden på kafeen, ofte 

uten å bestille noe, siden ølen var dyr for dem, eller kanskje 

bare en kopp kaffe. De to karene fra Nice så ut til å kjenne 

alle, og de hadde spesielt inngående kunnskap om alle 

jentene.  

Kafeen på Atlantic Hotel fortjener å bli beskrevet i 

nærmere detalj, og jeg kommer tilbake den, men først skal 

vi snakke om spioner. 

Den kvelden tok Farinacci meg med ut på middag 

vepåd Alstor hotell, som i tillegg til å ha en restaurant, også 

hadde et dansegulv. Jeg tok på meg min lette, brune dress, 

som kombinert med den solbrune huden min, fikk meg til 

å se ut som en beduin. Den kvelden innså jeg at vi var 

omringet av spioner. Det fantes amerikanske spioner og 

russiske spioner. Av ulike grunner, forståelig nok, ble 

oljeletingen i Nordsjøen overvåket av verdens stormakter.  



Spørsmålet var: Fantes det olje i Norge, eller fantes det 

ikke? Og hvis oljen fantes, var det verdt de store 

kapitalinvesteringene som skulle til for å få 

utvinningstillatelser i Nordsjøen? Amerikanerne var 

opptatt av problemets økonomiske aspekter, mens 

russerne spionerte på alt. Glem ikke at dette var Den kalde 

krigens dager.  

Før middag sto Farinacci og jeg ved hotellbaren på 

Alstor og drakk en øl, da en russer kom bort til oss, 

presenterte seg som en del av militærstaben ved den 

russiske ambassaden i Oslo, og insisterte på at vi skulle 

skåle hans helse med en ny øl. Så henvendte han seg til 

meg på engelsk og spurte: «Hvor kommer du fra?» Han 

mente hvilket land jeg var fra, men engelsken min var ikke 

så stødig den gangen som den er nå, altså svarte jeg: «Jeg 

kommer fra Libya,» og mente at jeg nettopp var 

ankommet Norge fra Libya. Han lyste opp i et bredt smil 

og sa at russerne hadde et veldig godt forhold til sine 

libyske brødre og hadde etablert sterke handelsbånd og 

diplomatiske forbindelser til det nordafrikanske landet. La 

oss ikke glemme at Libya på den tiden hadde et enormt 

potensial som oljeprodusent og veldig få mennesker (ikke 

mer enn halvannen million) og ble styrt av en gammel 

konge, kong Idris el Sanussi. På mine reisers rundt om i 

Libya hadde jeg også lagt merke til et betydelig nærvær av 

russere som leste Pravda på flyet Tripoli-Bengazi. 

Russeren insisterte på at han ville spandere middag på oss. 

Vi takket ja og satte oss sammen med ham på et bord ved 

siden av dansegulvet. I løpet av middagen snakket vi om 

løst og fast, mens russeren stilte mange spørsmål om våre 



aktiviteter som oljemenn. Jeg sa at jeg var helt fersk i 

landet og ikke visste noen ting, og Farinacci var stille som 

graven og stolte åpenbart ikke på vår nye venn. 

Da sannheten kom fram i løpet av samtalen om at jeg 

ikke var libyer, men italiener, skiftet russeren farge, fra 

rødmusset til blek, og forble stum resten av kvelden. Ved 

den anledningen gikk det opp for meg at russerne 

spionerte på amerikanerne hvor enn de var, og året etter 

skjønte jeg at det var russerne som hadde hjulpet Gaddafi 

å gjennomføre statskuppet sitt mot kong Idris.  

Farinacci var en dyktig tekniker og kjente jobben sin 

inn og ut, men han hadde den akilleshælen at han ikke var 

geolog som meg, og dermed ikke kunne identifisere 

steiner for å rekonstruere stratigrafiske serier fra prøvene 

vi boret oss gjennom. I løpet av månedene som fulgte, ble 

vi gode venner og utviklet en gjensidig respekt for 

hverandre etter hvert som vi oppdaget at våre 

spesialiseringer utfylte hverandre på en god måte.  

Han sluttet litt etter litt å kalle meg putain de Rital når 

han ble forbanna, og begynte å kalle meg Max, som 

amerikanerne gjorde. Jeg på min side fortsatte å kalle ham 

Farinàcci, ettersom jeg likte tanken på at etternavnet hans 

ivaretok en rest av italienskheten som var hans rettmessige 

arv.  

Sammen dannet han og jeg et «team» av eksperter som 

ganske snart fikk et godt rykte i Stavangers oljemiljø. 

Navnene våre er uløselig knyttet til det største oljefunnet i 

norgeshistorien: Ekofist-reservoaret, som ble funnet i 

november 1969.  



Til tross for at jeg allerede var en nokså erfaren geolog, 

etter å ha jobbet i Marokko, Sør-Afrika og Libya, var det 

Farinacci som lærte meg grunnprinsippene i oljeletingen 

offshore, og det ble dette rolige og naive landet, Norge slik 

det var den gangen, som ga meg min tro på at dersom 

sannsynligheten for at en hendelse vil inntreffe, er større 

enn null, så vil den før eller siden inntreffe. Jeg skal 

forklare hvorfor senere.  

Som frøken Torta sa det på Facebook: «Tilfeldigheter 

finnes ikke. Alle menneskene du møter, har et budskap til 

deg.» Selv tror jeg snarere at tilfeldighetene finnes, og at 

det er nettopp denne lunefulle Guden som får hendelser 

til å skje, men hvis vi skal klare å få positive ting til å skje, 

må vi først ha noen som viser vei, noen som sender oss 

budskapet. Hva slags budskap var det Farinacci hadde til 

meg?  

Det er takket være Norge og min læremester Farinacci 

at jeg er blitt den optimisten jeg er. I dag er Farinacci borte. 

En dag, få år etter Ekofisk-funnet, mens jeg jobbet for 

Phillips i London, ringte jeg til Géosérvices i Paris for å få 

adressen og nummeret til Farinacci. En smågretten røst 

fortalte meg at han ikke var å få tak i, og jeg spurte: «Hvor 

er han, har han reist?» «Ja visst har han reist, han har 

vandret heden! I Indonesia ...» Slik sluttet min læremesters 

livssyklus på denne jord, fred være med ham. Men han 

etterlot meg en arv, for det var han som lærte meg at hvis 

man skal gjøre ting ordentlig, så må man begynne fra 

bunnen av, fra et solid, praktisk grunnlag. Det er også 

takket være det geologiske tospannet vårt at karrieren min 

utviklet seg videre slik den gjorde. Hver av oss hadde 



skaffet oss et godt omdømme på våre respektive felt, som 

var grunnen til at jeg etter hvert fikk jobb som letegeolog 

hos Phillips. Men for å fullføre kjeden av årsak og virkning 

som fører til Ekofisk, skal det også mye flaks til. Selv om 

jeg lærte den praktiske siden av Farinacci, var det min 

andre læremester i Oslo som lærte meg oljeletingens 

teoretiske grunnlag: Hank Heikkila. Fred være med ham 

også.  

Mange bøker er blitt skrevet som beskriver 

begynnelsen på Oljeeventyret i Norge, men meg bekjent 

finnes det ikke en eneste bok som forteller den store 

oppdagelsen fra et annet perspektiv, som også favner 

Schrödingers katt og det menneskelige aspektet. Oljen 

eksisterer i menneskenes sinn, der den både finnes og ikke 

finnes, før den blir funnet under jorda.  

 

 

Bereshit 

 

Bibelen begynner med det hebraiske ordet bereshit, som 

oversettes med i begynnelsen, og det er nettopp med dette 

ordet at jeg ønsker å begynne fortellingen om hendelsene 

som førte til oppdagelsen av den enorme oljerikdommen 

som skjulte seg utenfor norskekysten. I begynnelsen, 

bereshit, hadde det aldri eksistert en oljebrønn i Norge, men 

oljen var noe som på en og samme tid eksisterte og ikke 

eksisterte i hjernen til noen få menn.  

Og Ånden til funksjonen av bølgen Ψ svevde over 

Nordsjøen ... 



Norge har ikke sedimentære bergarter over 

landoverflaten innenfor landets grenser, med unntak av et 

lite område med eldgamle berg som erosjonen har bevart 

i Oslofjorden. Bergartene på landoverflaten er de vakre, 

bølgende bergene som er blitt glattslipte av isbreene 

gjennom millenniene, og som vi ser langs kysten av 

fjordene – nordmennene kaller dem svaberg. Ellers er 

området først og fremst kjennetegnet av krystallinske 

bergarter fra oldtiden, granitt og gabbroer og eldgamle, 

metamorfe bergarter fra den Ersiniske orogenese obs, det 

vil si bergarter som tilhører en svært gammel fase i 

evolusjonen av jordskorpen. Alt dette er bergarter som 

ikke kan inneholde olje. For å finne olje, trengs 

sedimentære bergarter, det vil si bergarter som er blitt 

formet i et havmiljø: porøs sand, kalkstein av organisk 

opprinnelse formet av skjeletter av sjødyr, og først og 

fremst lag av leire som er rike på organisk materiale som 

kan forvandles til olje. Ingen forventet at den norske 

kontinentalsokkelen, under Nordsjøen, inneholdt 

sedimentære bergarter med de enorme oljereservene som 

siden ble funnet.  

Pessimister er det aldri mangel på, og de sa: «Jeg skal 

drikke all olja dere finner i Norge.» Med andre ord: Det 

fantes ikke en eneste norsk geolog i hele landet som 

skjønte noe som helst om petroleumsgeologi.  

På den tiden ble Norge betraktet som et ganske fattig 

land, selv om jeg aldri la merke til noen tegn på fattigdom. 

Folk levde godt, om enn nokså beskjedent, på det de fikk 

ut av jordbruket, skogene, de enorme vannressursene, det 

fiskerike havet, og på sjøen var det arbeid til alle, ettersom 



Norge hadde den fjerde største handelsflåten i verden, 

tross den lille befolkningen på litt over tre millioner 

mennesker. Landets skip og sjøfolk seilte utrettelig på de 

sju hav og fraktet varer, olje og mineraler fra ett land til et 

annet.  

Neste morgen fløy vi av sted i helikopteret ved daggry, 

med en klar, blå himmel og en sol som allerede sto ganske 

høyt på himmelen, ettersom det var vår ved 59° grad nord, 

altså sirka 7° 30´ sør for polarsirkelen, som befinner seg 

på 66°33´39´´ grader nord, og følgelig er den sørligste 

breddegraden der det er mulig å se midnattssolen nord for 

ekvator. Ikke så rart, da, at de norske helikopterpilotene 

var en helt spesiell art mennesker. Som en av dem sa til 

meg en gang: «Vi er polare apekatter.» Det skulle ganske 

solide nerver til for å gå løs på den 200 kilometer lange 

helikopterreisen på daglig basis, for å frakte oljearbeiderne 

til plattformene langt ute i Nordsjøen, ofte med vinder 

opp til full storm og 10-30 meter høye bølger som fikk 

plattformene til å svinge opp og ned på uforutsigbart vis. 

Men de klarte det. Og de var ikke de eneste heltene i 

Oljeeventyret. Man bør også nevne sjømennene i 

forsyningsskipene som var permanent oppankret ved 

siden av plattformene for alle eventualiteter, men først og 

fremst for å frakte tungmateriell og diverse utstyr i land 

som var nødvendig i oljeletingen. Også var det oss, vi som 

jobbet på offshoreplattformene.  

Etter en rundt to timers helikoptertur, landet vi på den 

delvis flytende plattformen Ocean Traveller, som var eid av 

det amerikanske selskapet Odeco. Det var første gang jeg 

hadde reist med helikopter, og jeg hadde stor glede først 



av utsikten over fjordene, så av Nordsjøens tilsynelatende 

endeløst vidstrakte hav. 

 

 

Ocean Traveller 

 

Med lavt hode på vei ut av helikopteret, av frykt for å bli 

skamklipt av rotorbladene, satte jeg for første gang i livet 

fot på en offshore oljeplattform.  

Jeg var vant til å ha beina trygt plantet på landjorda, i 

ørkensanden, og jeg var vant til det landlige livet på Sicilia, 

der det alltid er fristende å legge seg ned under et oliventre 

og ta seg en høneblund. Noen ganger hadde jeg vært ute 

til havs og fisket sammen med fiskere, men jeg hadde aldri 

hatt noe som liknet opplevelsen av Nordsjøen. Jeg var 

innsauset fra topp til tå i den klassiske middelhavskulturen 

vi har arvet fra grekerne og romerne, og havet vårt, som 

romerne nettopp kalte mare nostrum, var et asurblått hav 

som sjelden ble hissig. Mitt førsteinntrykk av Ocean 

Traveller var at nå hadde jeg landet en gedigen haug 

skrapmetall som på en eller annen måte holdt seg flytende 

langt ute på havet, langt fra alt og alle, langt borte fra 

verden. 

Senere begynte jeg imidlertid å innse at den gedigne 

flåten som ble holdt samlet av stålsøyler og -bjelker, var et 

fantastisk produkt av menneskets virketrang og ånd, der 

hver eneste individuelle del var helt avgjørende for at 

helheten skulle fungere, og for at man skulle oppnå det 

ambisiøse resultatet: å bore en brønn på havet fra en 

flytende struktur i ett av verdens mest farlige naturmiljøer. 



Nordsjøen er et spesielt hav. Gjennomsnittsdybden er 

ikke større enn drøye 100 meter, og man kan følgelig 

betrakte havet som en forlengelse av Europa under vann, 

eller en europeisk kontinentalsokkel. Bortsett fra 

Norskerenna, som ble dannet av isbreenes vandringer, når 

600 meters dyp og omringer hele Norge fra startstedet 

noen få kilometer sør for Mandal, er Nordsjøen et grunt 

hav. På grunn av den beskjedne dybden, når det oppstår 

en storm med sterke vinder, iblant opp til orkans styrke, 

bidrar den lave dybden til å skape uhyrlige bølger. Ocean 

Traveller var et stykke ingeniørkunst som var bygget med 

tanke på å motstå bølgenes ubønnhørlige angrep. Det var 

en flytende plattform, ankret opp på havbunnen med åtte 

enorme ankre festet til tjukke kjettinger. Den var delt inn 

i ulike nivåer og ble støttet opp av åtte ruvende søyler som 

i sin tur hvilte på to enorme, flytende 

undervannspongtonger. De to pongtongene var tomme 

og fulle av luft for å holde den tunge strukturen flytende, 

men kunne delvis fylles med vann etter behov, eller 

tømmes ved hjelp av kjempestore pumper som ble styrt 

fra maskinsalens kontrollrom. Det var norske sjøfolk, ekte 

sjøulker, som hadde ansvaret for den følsomme 

operasjonen som holdt hele plattformen flytende. Alt 

måtte koordineres til punkt og prikke, for la oss ikke 

glemme at i tillegg til å flyte, måtte plattformen også bære 

den betydelige vekten av boreskaftene, som kunne nå flere 

hundre tonn. Det lille landet Norge, som ikke hadde noen 

erfaring med olje, hadde til gjengjeld verdens dyktigste 

sjøfolk.  



Ocean Traveller ble mitt hjem i et par uker mens vi 

fullførte Phillips’ første letebrønn, 7/11-1, i strukturen 

som hadde fått navnet Cod. Ettersom jeg helt fra 

studietiden på universitetet i Bologna hadde vært en 

ekspert på terningspillet som heter seven-eleven, eller craps, 

der jeg nesten alltid var den som vant, kunne jeg ikke 

unngå å legge merke til at sifrene som betegnet brønnen 

utgjorde et heldig nummer, i alle fall for meg. Jeg trodde 

på Schrödingers katt uten å vite at jeg gjorde det, men jeg 

var overbevist om at vi hadde gode muligheter for å 

lykkes, og få 7 ved første terningkast.  

For å forstå hvordan ting forløp seg, og beskrive det 

menneskelige aspektet av det livet som nå var blitt mitt, 

må vi også si noen ord om hvordan de ulike operative 

avdelingene på plattformen var inndelt, og forklare deres 

funksjon. Det har gått mange år og jeg sliter med å huske 

den nøyaktige strukturen på Ocean Traveller, siden jeg i 

årenes løp har vært om bord på tallrike plattformer og alle 

har sine egne særpreg, men jeg mener å huske mer eller 

mindre hvordan den var. 

Helikopterdekket var naturligvis plassert på det 

høyeste punktet, ute på siden av plattformen, for å hindre 

at rotorbladene støtte bort i noe – rett over kjøkkenet, 

spisestuen og lugarene der besetningen ble innkvartert. Så 

snart man landet, gikk man ned en liten trapp til 

hoveddekket der riggen ruvet i midten, det vil si boretårnet 

som befant seg på en forhøyet struktur kalt øvre dekk, 

nesten like høyt oppe som helikopterdekket. Lugaren til 

Géosérvices befant seg på øvre dekk, ved foten av riggen 

og ved siden av lugarene til tool pusher og rig supervisor, som 



mellom seg delte kommandoen over plattformen. Tool 

pusheren til ODECO, det amerikanske selskapet som eide 

plattformen, hadde det øverste ansvaret for alle 

boreoperasjonene og for plattformens stabilitet, mens rig 

supervisor var arbeidslederen som hadde ansvaret for å 

sluttføre boreprogrammet, i egenskap av oljeselskapet 

Phillips representant. De to mennene rådførte seg ofte 

med hverandre om hvordan man best skulle drive 

operasjonene eller løse problemer. Det var også en mann 

som hadde ansvar for sikkerheten og menn som jobbet på 

maskinrommet for å sikre at plattformen fløt og lå stabilt 

i vannet. Under det øvre dekket var det et annet, lavere 

dekk, hoveddekket, som rommet dykkernes lugarer og 

dekompresjonskammeret der de satt i timevis etter hvert 

dykk, for å unngå svært farlig dekompresjonssyke. Messen, 

kjøkkenet og sovelugarene, så vel som dusjene og 

toalettene, befant seg på hoveddekket. Så var det 

kjellerdekket, enda lenger nede, som huset 

kontrollrommet til maskinsalen, som sikret en flytende 

plattform døgnet rundt. Og mer var det ikke, 

tilsynelatende ganske enkelt, men svært komplisert i 

detaljene. Boreteamene var inndelt i drillers, lederne for 

boredekksarbeiderne, som alle var amerikanere og 

kanadiere, og roustabouts og roughnecks – riggere og 

boredekksarbeidere – som alle var unge, norske lærlinger 

og hjalp drillerne med ulikt arbeid. En derrick man satt på 

toppen av boretårnet og hjalp til med å hekte fast 

boreskaftene under boremanøvrene. Pussig nok var det en 

kanadisk indianer om bord på plattformen, en rødhud fra 

en eller annen kanadisk urfolkstamme. Drillerne fortalte 



meg at rødhudene, på grunn av en genetisk mutasjon, var 

folk som ikke led av høydeskrekk, men at man måtte holde 

dem langt unna alkohol, for skrekk for å drikke hardt og 

ofte hadde de definitivt ikke. 

Da vi nådde lugaren vår i øvre dekk, hilste vi på de to 

andre mud loggers som vi skulle overta skiftet til, og etter en 

kort utveksling av instrukser og mye latter, fløy de tilbake 

mot land i helikopteret og overlot gladelig lugaren til oss. 

De fortalte oss at vi nettopp hadde boret oss inn i sanden 

fra Paleocenet, akkurat der vi hadde forventet å finne den, 

men uten noe tegn på verken gass eller fluorescens. 

Brønngeologen til Phillips hadde ennå ikke kikket på 

bergprøvene (cuttings) i mikroskopet, men det kunne se ut 

som om brønnen var tørr, i det minste med tanke på 

hovedmålsetningen. De to kollegaene våre kunne knapt 

vente på å komme seg av sted, siden de hadde vært om 

bord i en hel måned og lengtet etter fast grunn under 

føttene. Dette forklarte hvorfor de kun hadde foretatt en 

overfladisk analyse av sanden. 

 

 

Cod 7/11-1 

 

Så snart jeg kom inn i lugaren, satte jeg meg umiddelbart 

til ved mikroskopet for å gå nøye gjennom sandprøvene 

fra Paleocen, og konstaterte at det uten tvil dreide seg om 

fin sand, men ganske porøs og lettere kalkholdig, med 

spor av svovelkis og glaukonitt og noen mikroskopiske 

karbonrester, tre mineraler som til sammen indikerte et 

miljø med prehistorisk elveslam. Sanden tilhørte altså en 



elvemunning som for rundt 60 millioner år siden, under 

Paleocenet, befant seg midt i Nordsjøen. Jeg la også merke 

til at bergprøvene i lyset fra UV-lampen viste en lettere 

blålig fluorescens, av lav intensitet, men ikke null. Også 

gasskromatografen vite litt metangass, ikke null, men heller 

ikke en mengde som tydet på at sanden var oljeholdig. Jeg 

utførte en syretest for å løse opp bergprøvene og skille ut 

eventuelle spor av olje, så la jeg reagensglasset under UV-

lampen igjen. Jeg konstaterte en melkehvit fluorescens, 

også den av lav intensitet, men ikke null. Noe var det der 

nede – det var helt åpenbart! 

Farinacci betraktet meg taust mens jeg jobbet. Jeg gikk 

ut for å hente flere prøver fra shale shakers obs, og denne 

gangen vasket jeg dem ikke, for å se hva som skjedde. 

Fluorescensen økte litt nå i forhold til den vakede sanden, 

og fargen på sanden under mikroskopet virket lettere 

gulaktig. Jeg sa det til Farinacci, som umiddelbart løp ut 

for å snakke med tool pusheren. Da han kom tilbake til 

lugaren, var han tankefull og begynte å gjøre noen 

regnestykker med en kalkulator og en liten almanakk med 

teknisk data, så utbrøt han plutselig: «Oh, putain! 

Selvfølgelig er det lite gass, vekten av boreslammet er så 

høy at den skyver ut all gassen fra steinen. Putain de foreurs, 

la meg få ta en titt.» Han hadde beregnet det nøyaktige 

trykket fra slamkolonnen i dypet av brønnen, som presset 

seg mot formasjonen og skjøv ut gassen. Han begynte å 

studere prøvene og konkluderte med at den melkehvite 

fluorescensen var høy nok til å tyde på at sanden var 

mineralisert med gass og ikke olje. Oljen ville ha gitt en 

gul-gyllen fluorescens. Jeg sa: «Jeg er enig med deg. Når 



fluorescensen ikke er null, er det garantert noe der nede.» 

Farinacci gikk ut igjen, snakket med den amerikanske 

riggsjefen og ba ham redusere vekten av slammet slik at vi 

skulle få anledning til å måle gassen. Alle geologer vet at 

riggsjefer og drillere først og fremst er interessert i å borre 

rene og pene brønner, som når målsetningen uten 

komplikasjoner forårsaket av dumme anmodninger fra 

geologene, men den gangen, mirakuløst nok, lot riggsjefen 

seg overtale. Etter et par timer senere, den tiden det tok å 

balansere systemet, og med en noe lavere slamvekt, 

konstaterte vi endelig en økning i gassen. Nesten all gassen 

var metan, C1, og etan, C2, hvilket tydet på at vi satt på et 

gassfelt. Etter å ha undersøkt flere bergprøver, som viste 

en mer konsistent fluorescens, var vi helt sikre på at 

sanden inneholdt gass. Vi hadde oppdaget 

norgeshistoriens første gassfelt, som senere fikk navnet 

Cod! 

Jeg hadde fått bekreftet at i terningspill som seven-eleven, 

så lenge sannsynligheten for en hendelse er høyere enn 

null, vil den alltid kunne inntreffe.  

I løpet av de neste dagene, etter ordre fra 

anleggsgeologen fra Phillips, teksaneren Jerry, tok vi 

gulrotprøver fra paleocensanden og etter å ha nådd TD 

(total dybde), bekrefte Schlumbergers elektriske logger 

oppdagelsen, hvilket medførte at vi kunne dra hjem etter 

bare to tuker. Brønnen var ferdig boret og oppdagelsen 

var et faktum.  

 

 

Kafeen på Atlantic hotell 



 

Det berømte Italienerslaget ved Atlantic hotell, mellom 

degoser og nordmenn, fant sted noen få måneder før min 

ankomst, for jeg fikk straks vite om det av mine franske 

kollegaer og fikk også en førstehåndsberetning fra 

Gaetano Cavallo, som var vitne til slaget. Idet jeg kom til 

Norge, skjønte jeg nesten umiddelbart at også jeg var en 

degos og at den hedersbetegnelsen, som jeg fremdeles er 

stolt av, var noe jeg kunne takke andre italienere for, de 

som var kommet før meg til Norge og hadde gjort seg 

fortjent til tittelen med blod, svette, tårer og seksuell 

omgang. En hel haug med italienere, rundt 2000 

mennesker, nesten alle unge, var blitt sendt til Norge av 

det italienske selskapet Saipem for å bygge raffineriet på 

Sola i nærheten av Stavanger, året før jeg kom til landet. 

Men la oss først beskrive årsakene til de hendelsene, ifølge 

beretningen til det eneste italienske vitnet som fremdeles 

befant seg i Stavanger da alle de andre hadde reist hjem.  

Historien begynner slik: Fra himmelen over Stavanger 

hadde det regnet ned et manna av unge, italienske menn, 

som i likhet med alle italienske menn, var gærne etter 

kvinner, og i det forjettede landet, Norge, hadde disse 

italienerne funnet et endeløst tilfang av kvinner som var 

sultne på eksotiske opplevelser. Ugifte kvinner på jakt 

etter den store kjærligheten, konene til sjømenn som 

hadde vært til sjøs i mange måneder, unge jenter som ville 

utforske livet og kvinner på jakt etter eventyr var blitt 

servert en horde av seksuelt utsultede og seksuelt 

undertrykte menn som aldri hadde sett så mye overflod i 

hele sitt liv. Italienerne fra Saipem pleide å bygge 



raffinerier i de arabiske gulflandene, der det ikke fantes 

stort annet å forføre enn kameler og en og annen geit, og 

de trodde knapt sine egne øyne da de kom til Norge og så 

hvor rike beitemarker de hadde å boltre seg på. Blant de 

første som nøt godt av situasjonen, var søritalienerne, som 

tradisjonelt sett hadde svært lite tilgang på kvinner, som 

for øvrig gjerne hadde bart, korte bein og nektet å gi seg 

hen til sine fyrige beilere utenfor ekteskapets hellige bånd. 

Brunsten på det italienske herrelaget og brunsten på det 

norske damelaget hadde skapt et erkeitaliensk kaos og en 

hårfin balansegang mellom å gi og ta. Forhold til gifte 

kvinner, midlertidige forlovelser, hemmelige affærer og 

flyktig samkvem i nattens mulm og mørke kjennetegnet 

italienernes aktiviteter etter arbeidstid, og fordi de drakk 

lite øl og lite sprit, var de desto bedre i stand til å skjenke 

sine uuttømmelige ressurser til kvinnene. Først av alle 

Gaetano Cavallo, en sicilianer fra Salaparuta, som aldri 

hadde drømt om så mye overflod da han vokste opp i 

fjellandsbyen sin langt inn i det sicilianske innlandet. Så 

stor var gleden over paradiset han hadde oppdaget i 

Stavanger, at han hadde bestemt seg for å si opp sin godt 

betalte, faste jobb for å bli værende i Norge og jobbe som 

maler, en langt mer utrygg karriere. Han hadde fått selskap 

av to andre sicilianere, folk som var lave av vekst men med 

et utmerket forplantningsutstyr og som sammen med 

Cavallo hadde etablert et malerfirma som ikke bare malte 

hus, men også skipene i Stavangers havn når de hadde 

behov for vedlikehold. Sicilianerne bodde sammen i et hus 

de leide i sentrum, som hver kveld ble et valfartssted for 

unge kvinner som ønsket å lære om seksuallivets 



mysterier. Det var en form for Akademi, som den som ble 

grunnlagt av pytagoreerne i Calabria, men i stedet for å 

lære matematikk, underviste sicilianerne i sex, til jentenes 

oppbyggelse. 

Faktum var at nordmennene hadde begynt å bli en 

smule irritert, og en liten gnist, ett ord for mye, var alt som 

skulle til for at anslaget mot deres manndom fikk slaget til 

å bryte ut. Italienerslaget, som mer enn et slag var et lite 

håndgemeng mellom noen få hundre mennesker, fant sted 

på fortauet utenfor kafeen på Atlantic hotell, og fislet 

nesten umiddelbart ut etter et par blåveiser og blodige 

neser. De to politimennene som Stavanger hadde i 

beredskap til enhver tid, grep kun inn for å roe ned de 

hissigste krigerne og alt løste seg veldig fort med svært lite 

blodsutgytelse. Gaetano Cavallo fikk en velfortjent blåveis 

og løp for å la seg trøste av elskerinnene sine (han hadde 

alltid tre-fire i bakhånd). Det var alt.  

For mitt vedkommende har jeg aldri lidd av et 

degoskompleks, tvert imot, jeg har alltid vært stolt av 

hedersbetegnelsen. Men rent psykologisk, når jeg av en 

eller annen grunn ble stoppet av Stavangers to politimenn 

for å ha kjørt over fartsgrensen, var jeg alltid klar over at 

jeg ikke var som nordmennene. I slike situasjoner, 

nærmest for å bekrefte politimennenes mistanker mot 

meg, pleide jeg å snakke til dem på engelsk med indisk 

aksent fra Calcutta, og senere, etter at jeg hadde lært meg 

norsk, med pakistansk aksent fra Islamabad. Og gang på 

gang unnlot de å vise nåde og ga meg en bot. Hadde jeg 

snakket som en engelsk lord, ville jeg sannsynligvis ha 



sluppet fra det med en advarsel, for nordmennene har 

alltid vært fascinert av engelskmennene. 

C’est la vie! 

 

 

Teksaneren Jerry 

 

Det er lettere å velge når man kun har to-tre ting å velge 

mellom, og veldig vanskelig å velge mellom uendelige 

valgmuligheter. Det er noe alle vet, og vår pur unge 

brønngeolog, teksaneren Jerry, visste det også. Men la oss 

illustrere problemstillingen for å forstå den litt bedre. Jeg 

husker den gangen min onkel Carmelo hadde med seg en 

stor abbor til katten vår, Nerino, som var veldig glad i fisk. 

Han ropte på Nerino og serverte ham abboren på et fat, 

som han la på gulvet og inviterte katten til å forsyne seg 

av. Nerino begynte å mjaue noe aldeles forskrekkelig, som 

om han hadde gått fra vettet. Han begynte å sirkle rundt 

fatet og var ute av stand til å bestemme seg for hvor han 

skulle begynne. Til slutt endte vi opp med å steke abboren 

i ovnen og da Nerino fikk hodet, klarte han også å spise 

og roet seg ned.  

Også vi unge oljearbeidere, og særlig Jerry, oppførte 

oss som Nerino med jentene. For unge menn som oss var 

Stavanger en Edens hage, rik på naturens grøde, og vi ante 

rett og sett hvor vi skulle begynne å forsyne oss. Det var 

altfor mange jenter å velge mellom, men før man valgte, 

måtte man først bli valgt og satt på venteliste. De peneste 

jentene og de som var lettest på tråden, hadde lang 

venteliste og Jerry, som andre menn, også jeg, hadde aldri 



vært på toppen av listen. De som sto høyest i kurs hos 

jentene var orkestermedlemmene fra ulike land som spilte 

i ballsalen på Atlantic hotell eller andre hoteller. Så kom 

de engelske dykkerne, etterfulgt hakk i hæl av de franske 

dykkerne og til slutt kom geologene og ingeniørene, folk 

som var altfor matematisk anlagte – nerdete, som man sier 

i dag – til at de vekket kvinnenes interesse. Mudloggerne 

som jeg fisket i grumsete farvann, der vi kunne få napp, 

og vi visste utmerket godt at venninnene våre, så snart vi 

forsvant ut på plattformene i en måned, lot seg trøste av 

andre folk fra mer interessant yrkesgrupper, som de 

engelske og franske dykkerne. Alle var vi stamgjester, når 

vi var på land, på kjærlighetssalongen i kafeen på Atlantic 

hotell, der det utspilte seg stevnemøter og dramatikk, der 

vi sjekket damer så godt vi kunne, snakket om jobbene 

våre og først og fremst lo og lo, menn og kvinner sammen, 

mens vi drakk øl eller kaffe. Men Jerry var et spesielt 

tilfelle. Han var ung, amerikaner og stinn av penger, men 

han klarte bare ikke å velge seg ei jente i det enorme 

utvalget Stavanger hadde å by på. Han førte lange samtaler 

med jenter og forklarte dem at han aldri hadde opplevd å 

bli elsket av en seriøs jente. Han var singel og hadde alltid 

nøyd seg med prostituerte, for når han betalte for sex, følte 

han seg fristilt fra følelsesmessige bånd som han verken 

ønsket eller klarte å etablere. Favorittbyene hans var 

London og Amsterdam, der han fant all den kjærligheten 

han trengte som kunne kjøpes for penger. Jentene hørte 

naturligvis forskrekket på ham og prøvde å snakke ham 

bort fra den selvdestruktive filosofien, og det hendte iblant 

at Jerry (han gjorde det foran meg et par ganger) dro ut 



sjekkheftet sitt og henvendte seg til jenta han likte med et 

direkte tilbud: «Se her, hvor mye skal du ha for å ligge med 

meg her på Atlantic?» Selvfølgelig var det aldri noen som 

takket ja til et slikt tilbud, som hun fikk foran alles øyne. 

Så forsvant Jerry hoderystende fra bordet og resten av 

kvelden, mens vi andre diskuterte det inntrufne, holdt han 

seg unna. I mine øyne var han bare en sjenert gutt. Og mot 

slutten av sommeren ble han sendt til Nigeria av Phillips 

og erstattet av en annen brønngeolog, som allerede var 

gift: Sid Warner.  

Etter at vi kom tilbake fra Ocean Traveller hadde 

Farinacci leid et hus på Sola, ikke så langt fra flyplassen. 

Dermed flyttet jeg og de andre mudloggerne inn i den nye 

boligen. Når vi alle var på land, var vi fire som bodde i 

huset og hver av oss hadde sitt eget rom. Det var 

hyggeligere enn å bo på hotell og i tillegg billigere for 

Géosérvices, som sparte på hotellutgiftene for 

mannskapet på land. Vi hadde et stort kjøkken utstyrt med 

alt vi trengte for å lage mat, og en romslig stue med 

platespilleren til Farinacci, som kom godt med når vi 

hadde jenter på besøk. Ingen av oss hadde nøkkel til huset, 

ettersom Farinacci hadde forordnet at det ikke ga mening 

å låse ytterdøren, når alle nordmennene var så 

bunnhederlige og man ikke ville ha klart å finne en tyv i 

hele Stavanger om man lette med lys og lykt. 

Når vi ikke var ute på plattformen, satt vi alle 

strategisk plassert på ulike punkter i kafeen på Atlantic 

hotell og prøvde å sjekke opp jenter, og om kveldene 

arrangerte vi fester for jentene vi klarte å få med oss, 

sammen med rikelige mengder øl og sprit innkjøpt på 



Vinmonopolet, en typisk norsk statsinstitusjon som vi 

middelhavsfolk aldri klarte å forstå og hatet av hele vårt 

hjerte. Når det var tid for å legge seg, var det ikke uvanlig 

å finne en eller annen dykker på rommet vårt, som hadde 

mer draget enn oss og hadde lånt en seng for å tilbringe 

natta med ei jente. I slike tilfeller sov vi på sofaen i stuen, 

eller i kjelleren, som vi hadde innredet med feltsenger til 

nettopp det småtriste formålet. Huset vårt var et 

knutepunkt av jenter, dykkere og mudloggers som 

konstant kom og gikk, hadde seg på rommene, sov og 

dusjet før de forsvant og fant veien tilbake til kafeen på 

Atlantic hotell.  

De amerikanske drillerne var vesentlig eldre enn oss, 

rundt førti eller femti, og de levde separate liv. Så snart de 

gikk i land, satte de seg på flyet og dro tilbake til USA eller 

Canada, bortsett fra sjefene, som hadde tatt med seg 

konene sine til Stavanger. Likevel tror jeg nok at de 

misunnet oss den friheten vi hadde til å leve herrens glade 

dager. Jeg gjentar at jeg ikke var et førstevalg for jentene, 

men så mye som foregikk hjemme hos oss, endte det alltid 

med at det dryppet på klokkeren. Det var simpelthen 

umulig å ikke få seg nye venninner: kun Jerry klarte det.  

 

 

Sid Warner    

 

Cod var ikke den eneste brønnen Phillips Petroleum 

hadde planlagt den sommeren. Det fantes andre i andre 

områder, som alle var interessante fra et geologisk 

perspektiv, men forbasket tørre. Nå som Jerry var reist til 



mer horebukkvennlige strøk, som Nigeria, ble han 

erstattet av en annen, eldre geolog, Sid Warner, som jeg 

fremdeles minnes med varme etter alle disse årene.  

Terningenes Gud, som noen kaller Vårherre, andre 

Adonai og andre igjen Allah, opererer ikke alene, men 

benytter seg ofte av jordiske operatører for å gjennomføre 

sine prosjekter, operatører som bare Han kjenner til. Sid 

var operatøren som tilfeldighetene benyttet seg av for å gi 

meg jobben som brønngeolog hos Phillips året etter. 

Omstendighetene som førte til min ansettelse, favnet 

blant annet Mineralogiinstituttet ved universitetet i 

Bologna, for som det står skrevet et sted: «Herrens veier 

er uransakelige.» 

Sid var en storvokst kraftkar som elsket å filosofere 

rundt matens mysterier. Han kunne bli sittende i timevis i 

Géosérvices-lugaren vår for å snakke med oss om et bredt 

spekter av temaer, fra T-bone steaks til grillet biff til den 

beste måten å tilberede couscous på. Han snakket sjelden 

om geologi, som var et underordnet tema i 

prioriteringslisten hans. En dag, mens vi snakket om 

middelhavsmaten og som vanlig endte opp med å snakke 

om kvinner og deres underlige atferd, framførte jeg et sitat 

for ham fra et dikt av Sapfo, den lesbiske poeten, som 

begynte med de berømte ordene: Egò dé mòne kathéudo, som 

oversettes med: «Og jeg vil måtte sove alene.» Sapfo siktet 

naturligvis til det triste faktum at hennes unge elskerinne 

hadde stukket av med en annen kvinne og etterlatt henne 

alene. Vi hadde kommet inn på temaet fordi vi diskuterte 

situasjonen som hadde oppstått rundt en ettertraktet jente, 

en av Stavangers mest feirede pinuper, som drev alle 



drillersene til vanvidd når hun gled forbi med vrikkende 

hofter inne på kafeen til Atlantic hotell. Også Sid hadde 

lagt merke til henne, siden det ikke var noe i veien med 

synet hans. Jeg hadde på mirakuløst vis klart å erobre 

henne i noen få dager, til alles store misunnelse. Blant de 

mange jentene jeg kjente som hadde valgt en dykker i 

stedet for meg, var denne jenta blitt min største 

frustrasjon, for hun hadde vraket meg til fordel for en ung 

mudlogger og følgelig tatt til takke med en beiler som rent 

teoretisk burde ha ligget mye lavere på rangstigen. Det 

verste var at turtelduene ofte brukte rommet mitt når de 

skulle treffes. Farinacci, som aldri lot kvinner vippe ham 

av pinnen, og som jeg aldri hadde sett sammen med en 

kvinne, kommenterte situasjonen syrlig medfølende, som 

en gammel peppermø: «Ce salaud! Han knuller ton amour 

rett under øynene på deg!» Etter en stund hadde den 

omgjengelige jenta stukket av med en engelsk dykker og 

forlatt den unge mudloggeren, som dermed avløste meg i 

den lange rekken av menn som hadde fått hjertet knust av 

henne. Den stakkars mudluggoren sank ned i tungsinnet, 

men jeg kunne ikke gjøre annet enn å le og si: Man høster 

som man sår! 

Sid var oppslukt av historien og ville at jeg skulle 

fortelle flere detaljer. «Det er ikke så mye mer å fortelle,» 

sa jeg. «C’est la vie. Den enes død er den andres brød.» Så 

spurte Sid: «Kjenner du gammelgresk?» «Selvsagt, jeg 

hadde det på skolen i seks lange år, jeg gikk på 

videregående skole med latin og gresk og husker fremdeles 

litt.» «Kan du også lese og skrive det?» «Ja visst,» sa jeg og 

skrev ned Sapfo-sitatet på gresk på et ark.  



Sid var forbløffet. Han tok arket, gransket det i noen 

sekunder, så stakk han den i lommen og sa: «Denne skal 

jeg ha med til kona, som er gresk. Mariella. Vi ble kjent i 

Tripoli mens jeg jobbet der for Phillips.» 

Det andre arket Sid stakk i lommen, noen måneder 

senere, inneholdt formelen på mineralet muskovitt og dets 

molekylære struktur, som jeg hadde skriblet ned for å 

forklare Sid hva som hadde skjedd i brønnen til selskapet 

Murphy, som Farinacci og jeg hadde sluttet å jobbe med 

som geologer den sommeren. Muskovitt er ett av to typer 

mineraler som kalles mica, der den ene varianten er svart 

og kalles biotitt, og den andre er gyllengul og kalles 

nettopp muskovitt. Kvarts-tetraedene som formet 

muskovittens krystallnettverk hadde hull i seg som var 

akkurat store nok til å romme et kalium-atom, hvis isotop, 

K40, var radioaktivt. Det er en litt komplisert historie som 

krever en god teknisk forklaring. 

 

Murphys brønn 

 

Under en pause i Phillips Petroleums leteaktiviteter, hadde 

det teksanske selskapet Murphy, et lite og styrtrikt 

oljeselskap som blant annet eide Ocean Traveller og 

selskapet Odeco, lånt riggen for å bore et par brønner 

innenfor leteblokken sin, 2/3. Vi i Géosérvices fortsatte å 

stille vår lugar til disposisjon og fikk kontrakten for å 

utføre mudloggingen. Om bord på plattformen dukket det 

opp en teksansk geolog fra Murphy, en eldre og veldig 

hyggelig livsnyter som likte å behandle seg selv som en 

adelsmann. Vi andre ble ganske imponert av at denne 



geologen, som jeg kun husker fornavnet på, Jack, hadde 

installert seg på Atlantic hotell i en hel suite, inkludert et 

kontor i øverste etasje. Jack levde ut livsstilen vi alle traktet 

etter. Da boringen var i gang, sendte Farinacci ham kodete 

melding via radio som oppdaterte ham om status, mens 

han satt på kontoret sitt eller i baren på Atlantic hotell. En 

dag mens boringen pågikk og vi fremdeles befant oss på 

et grunt nivå, ved rundt 1000 meters dyp, registrerte vi en 

sterk økning i gass i et lag av lite sementert, kvartsholdig 

sand fra Miocen – geologisk ung sand, ikke stort eldre enn 

tretti millioner år, der vi så langt aldri hadde registrert 

gassforekomster eller noen form hydrokarbon-

mineralisering. Jack fløy ut til plattformen umiddelbart 

med et helikopter han hyrte for anledningen, som må ha 

kostet en formue for Murphy, og sammen studerte vi den 

merkelige sanden. I tillegg til den vanlige glaukonitten, 

inneholdt sanden rikelige mengder muskovitt, 

kjennetegnet av gjennomsiktige, lysende og gyllengule små 

strimler. Men sanden var ren, for å bruke sjargongen vår, 

det vil si at den ikke inneholdt leire. Jeg sa det til Jack, som 

studerte sanden i noen sekunder uten å si noe, før vi 

begynte å snakke om damer, yndlingstemaet hans. Jack 

bestemte seg for å ta en gulrot av sanden og slik ble vi i 

stand til å konstatere at sanden faktisk var ren, porøs, og 

ifølge beregningene våre, åpenbart mineralisert med gass. 

Vi lot boringen fortsette og trengte gjennom hele 

sandlaget fra Miocen, som inneholdt gass. Så fortsatte vi 

boringene helt ned til TD, altså den endelige dybden, uten 

å støte på andre spor av hydrokarboner. Jack hadde 

allerede vendt tilbake til fastlandet og suiten sin på Atlantic 



hotell, da han mottok beskjeden fra Farinacci om at 

brønnen var tørr, bortsett fra gassen fra Miocen. Jack 

ringte til Schlumberger og kom tilbake for å hente den 

elektriske loggen, som bekreftet gassforekomsten. 

Problemet var bare det at sanden åpenbart var veldig 

leireholdig, ifølge Schlumbergers ingeniør, og følgelig ikke 

var drivbar rent økonomisk. Sanden viste en sterk 

radioaktivitet i gammastråleloggen, som man brukte til å 

måle bergets leireinnehold. Ifølge teorien som lå til grunn 

for gammastråleloggen, er tre grunnstoffer og deres 

gradvise oppløsning ansvarlige for radioaktiviteten som 

leiren utstråler i form av gammastråler: kalium, thorium og 

uran. Leiren inneholder ofte kalium og har også en 

tendens til å absorbere thorium og uran, selv om en 

radioaktivitetslogg som gammestråleloggen på den tiden 

kun registrerte den totale radioaktiviteten, uten å skille 

mellom de ulike radioaktive grunnstoffene. Jack var 

bekymret, siden han hadde informert hovedkontoret sitt 

om funnet av et gassreservoar i ren og porøs sand. 

Dilemmaet så ikke ut til å ha en løsning.  

Vanligvis ble ikke vi muddlogere konsultert når det 

gjaldt spørsmål om tolkning av de elektriske loggene, men 

da jeg fikk høre om det som hadde skjedd, foreslo jeg at 

problemet kanskje kunne skyldes muskovitten, som 

inneholdt kalium 40, et radioaktivt isotop av kalium. Ingen 

visste at muskovitten inneholdt kalium, ikke engang 

Schlumberger.  

«Oh yeah?» utbrøt Jack og fikk umiddelbart tak i 

ingeniøren for å diskutere ideen min. Farinacci viste dem 

bergprøvene og gulroten vi hadde hentet opp: Det fantes 



ikke spor av leire, følgelig måtte det være løsningen på 

problemet. Jacks ære var reddet, hovedkontoret hans 

kunne sprette sjampagnen og jeg var hans nye helt. 

Nyheten om den muskovittholdige, radioaktive sanden fra 

Miocen bredte om seg i Nordsjøen og ble straks 

inkorporert i Schlumbergers bøker og beregninger. Jeg 

hadde oppnådd anerkjennelse. Universitetet i Bologna, 

mineralogiavdelingen, hadde visst gjort en god jobb med 

å lære meg formelen. Ikke bare hadde jeg husket den, men 

jeg kjente også mineralets krystallinske struktur, siden jeg 

hadde forstått geometrien bak. 

I tillegg til å ha vunnet Sid Warners respekt, hadde jeg 

ved en ren tilfeldighet vunnet Jacks beundring og følgelig 

også dukket opp på radaren hos Murphy. Da sjefen til 

Jack, Taylor, kom om bord på Ocean Traveller for å 

studere resultatene, sa han: «Bra jobba, hvis du trenger en 

jobb, er det bare å skrive!» Så ga han meg visittkortet sitt.  

Og jeg svarte ganske enkelt: «Yes Sir, thank you, Sir!» 

 

 

Jul i Stavanger 

 

Så kom høsten, og med den Nordsjøens storslagne 

stormer. Iblant måtte leteaktiviteten innstilles i noen dager 

mens man ventet på at stormene gikk over.  

Selvfølgelig var ikke dette til hinder for 

helikopterpilotene, som fortsatte å frakte oss til 

plattformen. Ocean Traveller hadde fått selskap av en 

annen plattform, den yngre og mer robuste søsteren, 

Ocean Viking, som etter navnet å dømme var bygget med 



tanke på de vanskelige værforholdene i Nordsjøens norske 

sektor.  

Selv om plattformene var ankret, fløt de på 

havoverflaten og var følgelig utsatt for rulling og 

stamping. Rullingen skyldtes plattformens duving langs 

lengdeaksen, parallelt med flytepongtongene – 

stampingen, som var farligere, var når plattformen sank 

ned i de enorme bølgene med forstavnen, for så å stige 

opp igjen når bølgene hadde passert. Når jeg lå i køyen 

min i sovelugaren, sov jeg urolig og i rykk og napp. 

Hjernen min sa: høyre, venstre, fram, tilbake. Noen ganger 

våknet jeg med et rykk fordi det føltes som å synke ned i 

et svart hull, uten noe håp om å komme opp igjen. 

Hjernen min sa: ned, ned, ned, så spurte den seg: «Hva 

med opp, da?» Men de norske sjøfolkene i maskinsalen var 

svært dyktige til å manøvrere pongtongene for å redusere 

stampingen, og vi klarte alltid å komme opp igjen. Iblant 

forflyttet plattformen seg fordi et av ankrene løsnet fra 

havbunnen, og da ble det kinkig: Man måtte reposisjonere 

plattformen tilbake til rett sted. La oss ikke glemme at 

brønnen befant seg rett under boretårnet, ved hundre 

meters dyp, og at brønnhodet måtte treffes helt nøyaktig. 

Koblingen mellom plattformen og brønnen fant sted 

gjennom et spesialutviklet fleksibelt system, et tjukt rør 

som het en riser, som måtte trekkes opp når det var storm. 

En dag, rett før vi skulle ta helikopteret til Ocean Viking, 

gjorde Farinacci tegn med fingeren mot måkene som sto 

stive av kulde i ly for vinden bak en stor stein: «I dag 

holder til og med les putain de mouettes seg på bakken, mens 

vi må fly.» På grunn av det dårlige været, ble vi mudloggere 



tvunget til lange opphold på land, som vi brukte til å feste 

og drive dank på Atlantic hotell. Tidligere på høsten hadde 

en annen mudlogger sluttet seg til oss, Rudy Nagel, en pur 

ung hollender som ble min følgesvenn gjennom de to 

neste årenes eventyr i Norge. Rudy hadde kjørt opp til 

Stavanger fra Holland i en flunkende ny Volkswagen 

Karmann Ghia kupé, for som det velorganiserte 

mennesket han var, hadde han tatt høyde for behovet for 

hjul til sine forflytninger på norsk jord. Rudy var en 

forvokst guttunge, en ruvende kjempe med konstant blid 

og positiv mine, som av en eller annen evolusjonær grunn 

hadde klart å bli voksen uten å kvitte seg med babyfjeset. 

Av den grunn vekket han morsinstinktet hos jentene.  

Han var en utmerket elektronikktekniker og etter 

hvert ble det Rudy som erstattet Farinacci på plattformen, 

mens Farinacci ble værende på land for å forvalte annet 

administrativt arbeid som krevde hans nærvær på 

laboratoriet i Stavanger. Vi hadde faktisk svært mange 

borekjerner som skulle deles i to og mange core plugs som 

skulle analyseres. Prøvene hopet seg opp fra de mange 

brønnene vi allerede hadde boret.  

Det var Rudy som oppunder jul overtalte oss til å lære 

å stå på ski, for å gjøre noe fornuftig med fritiden vår. Det 

hadde snødd mye i ukene før, og vi dro inn til sentrum til 

den beste sportsbutikken i byen for å organisere den store 

ekspedisjonen. Jeg minner om at jeg alltid hadde vært et 

havmenneske, født som jeg var i en kystby som Rimini. 

Jeg hadde alltid bodd i nærheten av sjøen i Cervia og på 

Sicilia og hadde ingen erfaring med å stå på ski. Også 

Farinacci, som var født på en øy med Middelhavet til alle 



kanter, Korsika, hadde aldri hatt ski på beina før den 

dagen. Det var Rudy, med sin babyaktige begeistring, som 

overtalte oss til å prøve, når det først hadde snødd så mye. 

Vi måtte bare gripe sjansen.  

Altså kjøpte vi det beste skiutstyret vi fant, 

slalåmstøvler, slalåmski, glidemiddel man skulle smøre 

under skiene for å kjøre fortere, forsterkede slalåmstaver, 

samt skihansker og ørevarmere for å beskytte oss mot 

kulden. Vi hadde alt vi trengte og reiste av sted på 

røvertokt til Hunnedalen, slalåmbakken nærmest 

Stavanger. Rudys Volkswagen var overlesset med 

slalåmutstyr og jeg satt sammenkrøpet i baksetet sammen 

med utstyret uten å kunne bevege meg en tomme. 

Vi hadde ingen anelse om hvordan man skulle gå fram 

for å bremse i nedoverbakke med ski på beina.  

Da vi nådde toppen av bakken – utstyret måtte vi 

traske opp med, siden det ikke fantes en skiheis – begynte 

vi å gjøre oss klare. Rudy, som åpenbart allerede kunne stå 

på ski, var den første som satte utforbakke. Han duvet 

elegant fra side til side uten å miste balansen, med bøyde 

knær og smidige hofter som en dreven slalåmkjører. Få 

minutter senere var også jeg klar, og begynte å bevege meg 

langsomt mot bunnen av bakken, med stavene som 

bremseklosser, mens Farinacci ble igjen bak meg og 

strevde med å få på seg støvlene. På ett tidspunkt så jeg 

ham plutselig suse forbi i full fart, med lavt hode, og idet 

han passerte, kastet han et blikk fylt av dødsangst på meg 

mens han skrek: «Putaaaaiiiiiin!» Fra høyden der jeg sto, så 

jeg ham forsvinne inn i en eksplosjon av hvit snø. Senere 

fikk jeg vite at han på mirakuløst vis hadde landet i en stor 



haug med nysnø, der han satt nedgravd i noen minutter 

før han klarte å komme seg ut. Han hadde vært heldig 

sammenliknet med meg, for jeg fortsatte å rase nedover i 

forrykende fart helt til bunnen av dalen, og endte til slutt 

opp med å krasjlande på ryggen med et brak. Jeg ble 

liggende som lammet i noen minutter, så reiste jeg meg 

langsomt opp og tok av meg skiene. Jeg hadde ikke 

brukket noen bein, men ryggen verket noe aldeles for 

jævlig. Den kvelden, så snart vi kom hjem igjen, kastet jeg 

og Farinacci de nye skiene våre ut av stuevinduet sammen 

med de nye stavene, og beholdt bare støvlene. «Aldri mer!» 

skrek vi. Rudi skyndet seg og hentet skiene og gikk ned i 

kjelleren med dem, for som den evige optimisten han var, 

tenkte han at han vi kanskje en dag ville ombestemme oss 

og gjøre et nytt forsøk på å knekke nakken. Jeg fikk 

kjempehøy feber den natten og forble sengeliggende i to 

dager uten å kunne røre på meg, med verkende rygg.  

På julaften bestemte Rudy seg for at vi skulle ta en 

runde i Stavanger og gjøre unna julehandelen. Jeg gikk inn 

i en butikk i sentrum og kjøpte en båndopptaker med 

radio, for å kunne høre på julemusikk og nyheter fra Italia 

og Frankrike. Farinacci og Rudy kjøpte annet elektrisk 

utstyr, så kjørte vi tilbake til huset på Sola. Vi hørte på 

musikken min og filosoferte om løst og fast, så bestemte 

vi oss for å feire julen med et bedre måltid inne i byen. Alle 

restaurantene i hele Stavanger og omegn i en radius på 100 

km var stengt, for at nordmennene skulle få feire julen i 

fred. 

Det var snø på bakken og julestemningen kunne ikke 

ha vært mer perfekt, bortsett fra at vi ikke hadde et sted å 



spise. Til alt overmål hadde vi glemt å handle og hadde 

ingenting spiselig i hele huset. Bare noen få flasker vin, det 

hadde vi alltid på lager på grunn av Vinmonopolets 

stalinistiske åpningstider. Vi bestemte oss for å gå hjem og 

drikke oss fulle for å blåse ut irritasjonen. Vi satte oss ned 

og begynte å drikke vin, mens Rudy kikket på oss i taushet 

og ventet på at vi som vanlig skulle finne på noe tull. 

Imens hørte vi på radio fra Frankrike. Jeg husker at jeg på 

ett tidspunkt la merke til at stemmen på radio ikke hadde 

utført la liaison der den skulle utføres. Å neglisjere la liaison 

er en svært graverende og dypt antifransk handling. For 

eksempel må man ikke si comment allez vouz, uttalt som 

separate ord – commen allez vouz – me comment-allez-vous som 

et sammensatt ord, med trykk på t-en, som altså tjener 

som liaison eller forbindelse. Farinacci hadde også lagt 

merke til det og utbrøt: «Putain de salaud!» Så løftet han den 

tomme vinflasken i været for å straffe radioen min. «Vas-

y,» sa jeg, for øvrig med en perfekt liaison, og dermed var 

Farinacci autorisert til å hamre løs på radioen min med 

kraft, helt til den tiet og var uopprettelig ødelagt. Så kastet 

han den ut vinduet slik vi noen få dager tidligere hadde 

kastet ut skiene.  

Jeg lo som en gal og Farinacci stemte også i den 

befriende latteren, som i hans tilfelle var en svært sjelden 

foreteelse, siden Farinacci var en mann som bare 

unntaksvis trakk på smilebåndet. Rudy var fullstendig 

forstrekket av hærverket vi hadde begått mot den 

avanserte teknologien (produsert i Holland) som vi 

nettopp hadde kjøpt. Han kikket ut vinduet og spurte meg: 

«Hvis jeg henter den, er den min?» Og jeg svarte, uten å 



glemme la liaison: «Oui, bien sûr, vas-y!» Altså løp han ut 

for å redde radioen fra snøen. Han mekket på den 

gjennom hele julen og til slutt klarte han å få den til å 

fungere.  

Etter jul ble jeg og Rudy overført til England av 

Géosérvices for å jobbe offshore i engelsk sektor, mens 

Farinacci dro på ferie til Korsika. Midt i en forrykende 

snøstorm kjørte Rudy og jeg av sted i hans Karmann Ghia, 

med kurs mot Kristiansand, der vi så skulle ta ferjen til 

Danmark og legge ut på nye eventyr. På taket hadde Rudy 

bundet fast skiene sine, også mine, som jeg hadde gitt ham 

i gave, og han hadde også med seg radioen min, som nå 

gikk som en klokke. Før vi dro, på Sid Warners 

oppfordring, leverte jeg inn en åpen søknad til Phillips, en 

telegrafisk liten jobbsøknad på noen få linjer der jeg 

erklærte at jeg sto til disposisjon for å jobbe for dem, med 

godvilje og entusiasme. I løpet av vinteren hørte jeg ikke noe 

mer fra dem, også fordi jeg hadde oppgitt adressen til 

Géosérvices og telefonnummeret til søskenbarna mine i 

Bologna. Jeg hadde aldri drømt om at jeg ville klare å 

skaffe meg en jobb i et amerikansk oljeselskap, følgelig 

hadde jeg straks glemt hele søknaden.  

C’est la vie! 

 

London og Newcastle 

 

Reisen til England varte i to dager, ettersom vi tok en 

stopp i Amsterdam for å hilse på moren til Rudy og gjøre 

innkjøp. For å beskytte meg mot kulden, hadde jeg kjøpt 

en gedigen, hårete jakke i grå fuskepels, som fikk meg til å 



se ut som en bjørn. Rudy hadde kjøpt en anorakk med 

hette, langt mer praktisk og naturligvis mer egnet for 

Englands klima. Vi kjørte av sted i den trofaste Karmann 

Ghia mens vi vinket til Rudys mor, som hadde fylt 

koffertene våre med hjemmelaget marmelade. Da vi kjørte 

i land fra ferja i den engelske havnen, ble vi straks tatt imot 

med stor mistenksomhet av det engelske politiet. En 

mindreårig hippie ledsaget av sin grå bjørn prøvde å smyge 

seg inn i Storbritannia. En metodisk engelsk politimann 

gransket bagasjen vår og tok opp et glass marmelade. «Hva 

er dette for noe?» Rudy prøvde å være morsom (glem ikke 

at babysmilet aldri forlot leppene hans) og sa: 

«Hasjmarmelade!» Politimannen smilte ikke, så spurte han 

oss: «Har dere engelske penger?» Rudy hadde en 

tiskillingsseddel og jeg hadde ganske nøyaktig null komma 

niks. Jeg forklarte situasjonen på engelsk med bare et snev 

av pakistansk aksent: «Vi har masse penger i våre sveitsiske 

bankkontoer!» Svaret vi fikk av politimannen, var: «Parker 

bilen på parkeringsplassen der borte og bli med meg.» Han 

fulgte oss bort til en trang liten celle innredet med 

køyeseng og låste døren etter oss. Omtrent en halv time 

senere dukket enda en pedantisk polititjenestemann opp, 

som liknet på Alec Guinness i rollen som kapteinen i 

filmen Broen over elva Kwai, og spurte oss med dårlig skjult 

ironi: «Hvordan har dere tenkt å klare dere i England med 

bare ti skilling?» Rudy fortsatte å smile og svarte: 

«Representanten for selskapet vårt i London vil gi oss alle 

pengene vi trenger under oppholdet,» hvorpå han dro opp 

telefonnummeret til representanten. Dessverre var det 

kveld, og Géosérvices-kontoret hadde stengt for dagen. Vi 



dro ut sjekkheftene fra våre respektive banker, men det 

nyttet ikke å få ham til å skifte mening. Han låste 

celledøren igjen og sa at vi måtte bli værende på glattcella 

til neste morgen, etter at vi hadde kontaktet selskapets 

representant. Vi hadde mer enn nok marmelade å spise, og 

brøt ut i latter. Morgenen etter ordnet alt seg etter et par 

telefonoppringninger og jeg tenkte: «Litt av en stilforskjell 

mellom England og Norge!» 

Vi ble værende i London som turister i en hel uke. Om 

kveldene gikk vi ut i danselokaler der det ikke var vanskelig 

å treffe jenter som ville bli venner med oss. Utenlandske 

jenter som oss, på jakt etter eksotiske eventyr. Det var ved 

den anledningen Rudy ble kjent med en portugisisk jente 

som han innledet et lidenskapelig forhold til, et forhold 

han senere klarte å holde i live og som to år senere endte 

med ekteskap.  

Portugal sto åpenbart skrevet i framtiden hans med 

store bokstaver.  

Jeg ble venner med en ung jøde fra New York, og 

sammen sjekket vi opp et par danske jenter, slik at vi hadde 

noe å gjøre hele uken i tillegg til å snakke om Talmud. 

Oppholdet vårt i London varte i nesten ti dager, siden vi 

ventet på ordren om å dra ut til en plattform utenfor 

kysten av Newcastle, men vi klaget aldri. London var en 

fantastisk levende by, og dette var tiden da Beatles regjerte 

landet. Jeg var på nippet til å kjøpe meg en gammel 

sølvfarget Bentley, godt brukt, til kun 1,100 pund, men 

Rudy overtalte meg til å la være og sa at det bare ville gjøre 

livet mitt mer komplisert. Vi hadde så mye penger at vi 

ikke visste hva vi skulle gjøre med dem, men jentene vi 



møtte bidro i det minste til at vi ikke bare spinket og 

sparte. 

Rudy kjøpte et par røde, høyhælte sko til 

portugiserinnen sin, som var ganske kortvokst og på den 

måten i det minste nådde ham opp til skuldrene. Jeg 

betalte drikke for alle, inklusive min jødiske venn og hans 

libanesiske venner, som var forretningsmenn uten en 

ekstra skilling å investere i øl, og selvsagt også de danske 

jentene, som var glad i engelsk øl.  

Moroa varte helt til den dagen da vi dro av sted til 

Newcastle og tok farvel med vennene våre og et par 

knuste hjerter. I Newcastle, der vi bordet den engelske 

plattformen, tilbrakte vi resten av vinteren og litt av neste 

vår. Jeg husker ingen spesielt interessante hendelser, 

bortsett fra at geologien i området var en annen og at ølen 

vi drakk når vi var på land, var Newcastle Brown Ale. De 

geologiske målsetningene var endret, nå lette vi etter gass 

under saltet fra Perm, den siste geologiske tidsalderen av 

de seks epokene som utgjorde Paleozoikum. Permtiden 

varte fra 299 til 251 millioner år siden. Under saltet fra 

Øvre Perm, som het Zechstein, ble det funnet store 

gassreserver i den engelske sektoren av Nordsjøen i 

oldtidssanden som het Rotliegend. Brønnene våre utenfor 

kysten av Newcastle hadde alle vist seg å være tørre, til stor 

ergrelse for den gamle kanadiske geologen som holdt 

tilsyn med aktiviteten vår. Han var en selverklært ekspert 

på mudlogging som hevdet at han kjente alle knepene 

våre, og sa til oss: «Ikke prøv dere på noe, for jeg legger 

merke til det med en gang!» Han likte å spille oss små puss, 

som å injisere gass inn i gassfellen eller rett inn i plastrøret 



som forbandt kromatografen og brønnen. Og så ruslet 

han plystrende bort til oss for å se om vi hadde registrert 

gassen. Rudy så ham nærme seg fra lugarvinduet og 

mumlet til meg på Afrikaans, språket jeg hadde lært i Sør-

Adrika: «Hier kom die ou Meester, ou Beest!» – her kommer 

den gamle Mesteren, gamle ku! På Afrikaans kalte Rudy 

meg ou Beest, som betydde gamle ku. Så spurte Ou Meester: 

«Hvorfor har dere ikke sagt fra om gassen?» Og Rudy 

svarte, med sitt troskyldige babyglis: «Fordi det er du som 

har injisert den i røret, og det vet du veldig godt.» Ou 

Meester hadde fått det for seg at gassen måtte være der, 

og at det var vår feil hvis vi ikke registrerte den. Hvordan 

kunne det ha seg at selskapet hans bare boret tørre 

brønner? Inni meg lo jeg og tenkte: «Fordi at for å finne 

gass, må dere lete på rett sted, putain de Canadiens!» 

Mens jeg befant meg i England, sendte jeg en 

telegrafisk liten jobbsøknad også til Taylor i selskapet 

Murphy, som hadde hovedkontoret i London. Jeg hadde 

ikke glemt den glamorøse livsstilen til Jack, Murphys 

brønngeolog: kvinner og penger i overflod. Glem ikke at 

jeg betraktet livet som et sjansespill og at så lenge 

sannsynligheten for at noe fant sted, var høyere enn null, 

var det fremdeles grunn til håp. Hvorfor ikke gjøre et 

forsøk, all den tid Taylor så å si hadde tilbud meg en jobb? 

 

Hank Heikkila 

 

Da vi var ferdige med brønnene i England, som alle viste 

seg å være tørre, og mens vi ventet på å vende tilbake til 

Norge og Ocean Viking, sendte Géosérvices meg på ferie 



i en måned til hjembyen min på Sicilia mens vi ventet på 

at vinterstormene skulle gi seg og vi kunne ta opp 

leteboringen igjen. Rudy dro til Portugal sammen med 

portugiserinnen sin, og jeg dro til Milano på jobbintervju 

hos Agip, som etter en eksponentiell økning i 

leteaktivitetene sine etter mange år hadde begynt å ansette 

geologer igjen. I San Donato Milanese stilte jeg opp på 

intervju hos en Agip-byråkrat med smale lepper og strengt 

blikk uten et snev av humor. Byråkraten var fast bestemt 

på å slå fast at jeg hadde liten erfaring med oljegeologi, 

som kanskje var sant, og at engelsken min var dårlig. Når 

det gjaldt fransken, snakker alle italienere fransk og 

spansk, påsto han for å presse ned lønnen han hadde tenkt 

å tilby meg. Jobbintervjuet viste seg å bli en større 

katastrofe for Agip enn for meg, ettersom de mistet 

sjansen til å ansette et potensielt geologisk geni – unnskyld 

overmotet – og jeg sto helt fritt til å jobbe for 

amerikanerne, for fire ganger høyere lønn.  

Da jeg ankom Bologna med toget, avslappet og 

fornøyd, fikk jeg vite av søskenbarna mine at noen hadde 

prøvd å få tak i meg, en som snakket engelsk og hadde lagt 

igjen telefonnummeret sitt med beskjed om å ringe ham 

opp igjen med en gang. Jeg ringte nummeret umiddelbart, 

og det var Sid Warner som tok telefonen. «Sjefen vår, 

Hank Heikkila, vil intervjue deg i Oslo. Når du kommer 

tilbake til Norge, besøk oss på kontoret vårt i Akersgata 

45. Philips betaler for alle reiseutgiftene dine samt 

hotelloppholdet på Bristol. Du kan slappe helt av, det er 

bare en formalitet, for i praksis er du allerede ansatt.» 



«Takk, Sid,» sa jeg, «jeg kommer om et par uker.» Og 

tenkte: litt av et lykketreff! 

I stedet for å dra ned til Sicilia, bestemte jeg meg for å 

leke hippie i noen uker og dro rundt i Italia og festet og 

herjet sammen med et par venner fra Bologna, naturligvis 

på min regning, ettersom det var jeg som var oljemannen 

med ræva full av penger. Så, etter to uker, dro jeg tilbake 

til Norge. 

Hank Heikkila hadde en helt annen stil enn den 

lugubre byråkraten fra Agip. For det første var en kjekk 

mann, høy og blond og med et evinnelig smil om munnen. 

Han og jeg fikk en god tone helt fra start, og intervjuet 

gikk for det meste ut på å utveksle vitser. Så dro Hank opp 

en tegning med noen kompliserte geologiske strukturer, et 

par geologiske forkastninger, en saltholdig diapir og noen 

geologiske lag. Det var om å gjøre å identifisere 

tidsrekkefølgen mellom de ulike strukturene. Hva kom 

først, diapiren eller forkastningen? Etter en halv time 

oppga jeg feil svar, men Hank lo og sa at svaret fort kunne 

ha vært riktig, hadde teorien min vært korrekt, men 

dessverre var den feil. «Likevel er teorien din interessant!» 

Jeg trodde at jeg hadde strøket med glans, men Hank 

oppmuntret meg og sa: «I geologien er ikke det viktigste å 

ha rett, men å ha interessante teorier, noe du utvilsomt har. 

Gratulerer, velkommen om bord i Philips Petroleum!» Så 

tok han hånden min og smilte sitt fantastiske, finske new 

yorker-smil. Jeg skrev under på et dokument og dro tilbake 

til Stavanger for å levere inn min oppsigelse til Farinacci, 

som slett ikke var lei seg, for han sa: «Vi kommer helt 



sikkert til å jobbe sammen igjen! Gi oss bare en måned for 

å finne en som erstatter deg, så er du fri.» 

Første juli 1969 begynte jeg å jobbe for Philips 

Petroleum i Oslo.  

 

 

Philips-kontoret i Oslo 

 

I Oslo, på Philips-kontoret i Akersgata 45, ble jeg yngste 

medlem av leteteamet ledet av Hank Heikkila, en dyktig 

amerikansk geolog med finske aner. Han var en mann på 

rundt femti som alltid smilte, en ekte vitenskapsmann som 

var letesjefen vår – exploration manager – og dermed øverste 

sjef for Phillips’ leteaktivitet i Norge.  

En annen geolog, som var noen år eldre enn meg og 

gift med barn, Sid Warner, ble ofte med ut på plattformen 

for å følge operasjonene. Sid tok seg av kontorarbeidet, 

som det aldri var mangel på, mens jeg tilbrakte 

mesteparten av tiden min på plattformen. Jobben min når 

jeg var på kontoret besto av å sette sammen en «Composite 

Log», en logg som registrerte gassforekomster, litologien 

eller beskrivelsene av de sedimentære bergartene, 

boredybden, borehastigheten og de elektriske loggene 

som ble registrert når brønnen var ferdig boret. Det dreide 

seg om et svært viktig dokument, der hele brønnens 

historie ble registrert. 

Hanks jobb gikk ut på å sammenstille våre brønner 

med andre brønner i vår sektor av Nordsjøen, fastsette 

den geologiske alderen på bergformasjonene vi støtte på 

under boringen, og sette opp en oversikt over potensielle 



reservoarer, for så å tegne geologiske kart. Hank var en 

svært dyktig seismikkanalytiker og sammenstilte 

resultatene fra brønnene som allerede bar boret, med de 

seismiske horisontene som var blitt kartlagt av 

geofysikerne på kontoret i London. Under hans veiledning 

hadde jeg ofte tillatt meg å leke meg med 

seismikktolkninger og tegne et par egne kart på fritiden, 

når jeg ikke hadde andre oppgaver å utføre. Jeg lærte fort, 

for arbeidet var en lidenskap for meg. 

Kunsten å lete etter olje minner om den edle kunsten 

å lete etter sopp, som i Italia går i arv fra far til sønn. Jeg 

kan forklare det bedre ved å ta noen eksempler. Jeg er 

ekspert på giftige slanger og giftige sopp, av den enkle 

grunn at i løpet av mitt liv som geolog, har jeg lært å holde 

meg på trygg avstand fra førstnevnte i ørkenen eller i 

Afrika og Asia, og når deg gjelder sistnevnte, har jeg kun 

valgt spiselige sopp i de norske skogene og vært nøye med 

å kaste alt som kan være giftig. Å finne gode sopp er bare 

tilsynelatende et lykketreff: Først må man vite hvor man 

skal finne dem, og man må også vite hvorfor man kommer 

til å finne dem akkurat der. Sopp finner man bare på de 

rette stedene hvis de er der, for hvis de ikke er der, finner 

man dem ikke. Og hvor er de, hvis de er der? Naturligvis 

på de hemmelige soppstedene som italienerne beskytter 

med livet som innsats og etterlater i arv, når de nærmer 

seg døden, til sine aller nærmeste venner og førstefødte 

barn.  

I dag, da jeg var på sopptur i skogen bak huset mitt på 

Føynland, visste jeg at jeg ville finne gode sopp som jeg 

kunne frese i pannen med smør og hvitløk. Faktisk er vi i 



midten av august nå, og i morgen er det Ferragosto, Marias 

himmelfart, som ikke feires i Norge men er den rette tiden 

for å sanke sopp, særlig etter alt regnet vi har hatt i det 

siste. Det kunne nesten ikke slå feil da jeg oppsøkte 

soppstedene jeg har kjent i en årrekke, og jeg fant 

umiddelbart en stor steinsopp (Boletus Edulis) og flere 

eikeskrubber (Leccinum Auranticum), i tillegg til en annen 

utmerket sopp, rødskrubb (Leccinum versipelle). Mens jeg 

freste soppene i pannen for å lage en omelett, sa jeg til meg 

selv: «Analogien med oljeletingen er treffende: For å finne 

olje i Norge, måtte man vite hvor man skulle lete.» 

Legenden vil ha det til at 32 tørre brønner ble boret i 

Norge, hvorav halvparten ble boret av Phillips før 

Ekofisk-funnet, men legenden forteller ikke sannheten. 

Som jeg har fortalt, hadde vi allerede i mai 1968 funnet 

gass i Cod-feltet og, senere på sommeren, i Murphy-

brønnen, og der det fantes gass, fantes det vanligvis olje, 

slik man ofte, i nærheten av rødskrubbene i skogen, kan 

finne den mer ettertraktede steinsoppen.  

Sannheten er den at den første brønnen som ble boret 

i Norge, av Esso, som siden byttet navn til Exxon, ga et 

oljefunn sommeren 1966, i leteblokken 25/11, det som 

mange år senere ble Balder-feltet. Men nyheten ble holdt 

hemmelig. Akkurat som gode soppsankere ville Esso 

åpenbart ikke avsløre hvor de hadde funnet skogens 

konge. De ville finne andre soppsteder før storinnrykket 

av skrubbsultne konkurrenter dukket opp.  

Legenden vil ha det til at den første brønnen Philips 

boret i Ekofisk-strukturen, var den siste godkjent av 

hovedkontoret i Bartlesville før de avviklet leteaktiviteten 



i Nordsjøen. Det gjaldt for enhver pris å finne et bra sted 

å bore.  

Det var Hank som valgte det gode stedet, etter å ha 

studert seismikken og foretatt de behørige geologiske 

sammenstillingene med alle brønnene som allerede var 

blitt boret. Ekofisk-formasjonen så ut som det ideelle 

stedet. Før jeg fløy ut til Ocean Viking, ble jeg ropt inn på 

kontoret til avdelingssjefen vår, Ed Jobin, som så meg rett 

inn i øynene og sa: «Max, finn olje til oss, vi trenger den!» 

«Yes Sir!» sa jeg, «Hvor mye vil du ha?» Og han svarte: «A 

lot of oil!» 

Figur 1 viser reservoarene som siden ble funnet i 

Norges sørlige sektor, etter de første, mislykkede 

brønnene. Det var mer enn nok sopp, det gjaldt bare å lete 

på de rette stedene! 

 

Figur 1 



 

 

 

Brønn 2/4-1: en nestenkatastrofe 

 

Mitt første oppdrag for min nye arbeidsgiver ble Brønn 

2/4-1 (opprinnelig 2/4-1X), som var lokalisert på toppen 

av Ekofisk-formasjonen. Det var på hengende håret at 

brønnen ikke endte i en forferdelig katastrofe, men den 

viste at det virkelig fantes a lot of oil der nede. Brønnen ble 

påbegynt 21. august fra Ocean Viking, og jeg var til stede 

helt fra første runde med rotasjonsbordet. Jeg sto parat for 

å beskrive den kjedelige leiren fra kvartærtiden og 

tertiærtiden som vi ville trenge gjennom fra havbunnen og 



ned til en dybde på over 3000 meter, før vi nådde det 

planlagte målet, sanden fra Paleocen. Leiren fra kvartær og 

tertiær er myk som gjørme, og amerikanerne kalte den 

gumbo, som den berømte fiskesuppen som serveres på 

restaurantene i New Orleans. Følgelig gikk boringen 

veldig fort gjennom leirelaget, og etter bare en uke var de 

første to casings (rør med tjukke vegger som sementerer 

borehullet og forhindrer at det raser sammen) på plass ved 

146 og 623 meters dybde. Etter at vi hadde forsterket 

brønnen med casings-strukturene for å beskytte den mot 

gumboen, som hadde en tendens til å kollapse og tette 

igjen brønnen, kom vi raskt i gang med boringen igjen. 

Allerede ved 900 meters dyp begynte vi å registrere sterke 

spor av gass, ikke bare metan, men hele spekteret av tyngre 

gasser, som sammen med iøynefallende spor av olje, tydet 

på at det var gode muligheter for å finne noe bedre enn 

gass der nede. Søndag morgen den 31. august 1969 husker 

jeg ikke om de to mudloggerne som var om bord sammen 

med meg, var Rudy og Farinacci, men hvem enn det var 

hadde enten gått og lagt seg, eller spiste frokost, og jeg var 

alene i lugaren foran kromatografen. Gassen fortsatte å 

stige opp og plutselig, ved 1662 meter dyp, fikk gassen 

kromatografnålen til å hoppe utenfor skalaen. Trykket i 

formasjonen økte enormt mens en mørk og lettflytende 

olje begynte å strømme ut av brønnen og fylle 

shaleshakerne og fatene med boreslam. En ung norsk 

rigger kom løpende bort til meg og informerte oppskjørtet 

om oljen som kom opp fra brønnen sammen med 

boreslammet. På det tidspunktet burde jeg strengt tatt ha 

konsentrert meg om å ta bergprøver, men i stedet tok jeg 



en bøtte og fylte den med olje, siden jeg ikke visste hva jeg 

skulle gjøre i en så dramatisk stund. Da jeg gikk bort til 

shaleshakerne, så jeg Eddie Seabourn, Phillips Petroleums 

berømte riggsjef, som drillerne hadde gitt kallenavnet 

«Bark» eller Bjefferen. Eddie var en hardhaus som hadde 

vært med på litt av hvert både på riggen og i livet, men den 

gangen så jeg ham blekne mens han bjeffet ordre til 

drillerne over telefonen.  

Da jeg senere studerte bergfragmentene fra brønnen, 

beskrev jeg dem som kalkholdig leire, lettere dolomittisk, 

hard, sprukken og grå. Det var definitivt ikke en bergform 

som egnet seg for å lagre olje, men det var ingen tvil om 

at det dreide seg om kalkholdig, sprukken leire. 

Ingen var forberedt på denne eventualiteten, som 

innebar at vekten av leiren var for lav til å motstå trykket 

fra formasjonen. Takket være et svært kompetent 

boreteam, ble den plutselige trykkøkningen i boreslammet 

nedenfra – «kicket» – holdt under kontroll før det hele 

utviklet seg til en regelrett blowout eller ukontrollert 

utblåsning. Hendelsen ble siden rapportert i den norske 

pressen som en nestenulykke, helt på grensen til en 

blowout, som ville ha forårsaket en miljøkatastrofe i 

Nordsjøen. Takket være riggsjefen Eddie Seabourn, ble 

brønnen stabilisert og vi fortsatte boringen den 3. 

september. Den 7. september oppsto det et nytt, kraftig 

«kick» ved 1686 meters dyp, og Eddie sørget for å øke 

slamtrykket for å holde det i sjakk, men det tunge slammet 

fikk formasjonen til å sprekke og bunnen av brønnen 

begynte å bli fylt med slam. Det tok flere dager å stabilisere 

og kontrollere brønnen, men på dette stadiet var den 



allerede tapt. Oljen fosset opp fra hullet så snart slammet 

forsvant ned i formasjonen, og det tok tid å få situasjonen 

under kontroll. Drillernes kamp for å stabilisere brønnen 

og hindre en katastrofal utblåsning varte i mange dager, og 

til slutt ble boringen avsluttet ved lav dybde, uten at målet 

var nådd. Men oljen var der – gjett om den var der! 

 

 

Ekofisk 2/4-2  

 

Etter den første brønnen som ble boret over Ekofisk-

formasjonen og forlatt ved lav dybde, begynte jeg på eget 

initiativ å tegne et kart, under Hanks faderlige veiledning 

og med broderlig hjelp fra Sid, for å identifisere soppstedet 

og forstå hvorfor vi burde bore akkurat der. Resultatet av 

arbeidet mitt, som Hank betraktet som svært innovativt, 

identifiserte Ekofisk-formasjonen som det mest egnede 

stedet å prøvebore. Det kan virke banalt og opplaget, men 

for å finne gode sopp til middag, må man lete der man 

allerede har funnet sopp ved tidligere anledninger. 

Kartet jeg tegnet representeres skjematisk av figur 2.  

Kartet viser lokaliseringen av fiktive brønner, bare for 

å illustrere metoden. I realiteten hadde jeg til rådighet 

nesten alle de 33 brønnene som allerede var blitt boret i 

Nordsjøens norske sektor. Den fiktive kvoten for de 

første registrerte gassforekomstene indikeres ved siden av 

hver brønn. Metoden min besto av å indikere gassens 

migrasjonsretning oppover med en pil, sett i forhold til de 

tre tilliggende brønnene.  



Hvis vi begynner med skritt 1, har vi 3 brønner: A, B 

og C. Dybden der metanen ble registrert (målt i fot) er 

henholdsvis 4000 i A, 4800 i B og 5000 i C. Altså faller B 

mellom A og C. Vi projiserer 4800 mellom A og C og 

tegner en linje som forbinder B (4800) med linjen CA. Ved 

linjens midtpunkt indikerer linjen migrasjonsretningen 

oppover. I skritt 2 legger vi til to nye brønner, D (3800) 

og E (3000). D faller mellom A og E, altså trekker vi en 

ny linje mellom D og EA, som da krysser 3800 på linjen 

EA. I midten av denne nye linjen får vi en pil som 

indikerer metanens migrasjon. I skritt 2 føyer vi til to nye 

brønner, F (4500) og G (4800) og ved å fortsette på samme 

vis, får man metanmigrasjonen, der alle pilene peker mot 

E (Ekofisk). Det høyeste nivået der vi hadde funnet gass, 

var nettopp i den avbrutte brønnen 2/4-1, altså ved 3000 

fots dybde, og alle pilene pekte mot toppen av Ekofisk-

strukturen.  

 

Figur 2 

 

 

 

Kartet dekket et veldig stort område, og underlig nok 

pekte migrasjonsretningen mot Ekofisk fra alle kanter. Vi 

hadde allerede funnet olje ved bare 1663 meters dyp i lag 



av sprukken leire, men kartet mitt ga håp om at det skjulte 

seg et kjempereservoar i dypet. Inntil da hadde jeg vært en 

mudlogger og hadde ingen anelse om hva oljegeologene 

drev med når de satt på kontoret, men Hank likte metoden 

min veldig godt og berømmet meg for min geometriske 

framstilling av migrasjonen. I realiteten hadde jeg ikke 

akkurat oppfunnet hjulet, men en metode alle geologer 

kjenner, contouring, det vil si kunsten å finne kurven som 

representerer gjennomsnittsdybden mellom to borenivåer 

og deretter forene alle kurvene som indikerer det samme 

nivået. Resultatet var et geologisk kart som indikerer 

gassens øverste nivå under jorda. Jeg har alltid vært god i 

geometri, noe Hank hadde lagt merke til, følgelig hadde 

han lært meg å tolke seismikken for å konstruere 

strukturelle kart under hans veiledning. Jeg konstruerte 

kartene, og Sid moret seg med å forskjønne mine altfor 

geometriske kurver med mer kunstneriske framstillinger.  

 

 

Olje! 

 

Brønnen 2/4-1AX, som senere ble omklassifisert til 

2/4-2, ble påbegynt 18. september fra den samme 

boreriggen, Ocean Viking, med de samme drillerne, 

samme riggsjef, Eddie Seabourn, og selvsagt også samme 

brønngeolog, Max Melli, med andre ord besto teamet av 

den samme besetningen som hadde vært med på 

nestenutblåsningen ved brønn 2/4-1. De to brønnene var 

bare 1 kilometer fra hverandre. Boringen fortsatte i mer 

enn en måned, og til alles store overraskelse inneholdt den 



nye brønnen ikke olje og hadde heller ikke det samme 

høye trykket ved samme dyp som den første brønnen. 

Den kalkholdige, sprukne og dolomittiske leiren – full av 

olje – var ikke til stede i brønnen vi boret i den samme 

strukturen.  

I etterpåklokskapens lys vet vi nå at den første 

brønnen var blitt boret midt i en seismisk anomali. På 

toppen av strukturen ble det faktisk oppdaget det som 

senere ble definert som en «kollapssone», der de seismiske 

signalene ble kraftig forstyrret av det vi senere skjønte var 

en «gasseffekt» som påvirker de seismiske bølgene og gjør 

dem langsommere. Seismikken indikerte at ved 

måldybden, altså sanden fra Paleocen, liknet strukturen 

veldig på et kollapset område.  

Den andre brønnen i strukturen ble altså boret utenfor 

anomalien, som forklarer hvorfor det ikke ble funnet olje 

i leiren fra tertiærtiden. Nå vet vi at det svake seismiske 

utslaget på toppen av strukturen skyldtes gasstapet fra det 

underliggende reservoaret og inn i den overliggende 

leireseksjonen. Gassen gjør de seismiske signalene 

langsommere og forvandler området over strukturen til et 

tilsynelatende hull, eller en kollapssone, hvilket i realiteten 

er en seismisk effekt og ikke gjenspeiler den geologiske 

virkeligheten. 

Kollapssonen var et sort hull i seismikken. 

Gassmålingene tydet naturligvis på at det fantes 

hydrokarboner i området, men gitt datidens seismiske 

metoder, var det veldig vanskelig å konstruere en nyttig 

geologisk modell.  



Etter 38 dagers boring, den 25. oktober, begynte 

volumet av gassen som kom ut av brønnen å øke 

voldsomt. Ved 3050 meters dyp støtte vi på en gasspose 

og registrerte et kraftig «kick». Kromatografnålen fortsatte 

å bykse utenfor skalaen. Som vanlig befant jeg meg i 

Géosérvices-lugaren og studerte bergprøvene som kom ut 

av brønnen. Sammen med meg var Farinacci, som stadig 

utbrøt «Oh, putain» mens han studerte prøvene under 

mikroskopet. Prøvene viste at bergformen vi hadde trengt 

gjennom, var kritt, og ved 3081 meters dybde var det helt 

åpenbart at krittprøvene var gjennomtrukket av olje. I 

stedet for å finne sanden fra Paleocen, hadde vi trengt inn 

i det berømte krittet fra tidlig Paleocen, en bergart som 

besto av skjelettene av en form for plankton, små 

encellede organismer, kokkolittene, som plutselig hadde 

blomstret opp etter masseutryddelsen i den sene 

kretatiden, som feide bort dinosaurene.  

Øyeblikket da jeg så oljen for første gang, kom brått 

på meg. Prøvene hadde en kraftig gyllen glød under UV-

strålene, et gjennomsiktig, gyllengult lys som minnet om 

gull. Jeg løp for å gi beskjed til Eddie Seabourn, som kom 

og kikket på instrumentene og krittprøvene. De 

amerikanske astronautene hadde nylig landet på månen, 

21. juli 1969, og jeg husker at Eddie Seabourn utbrøt: «Det 

astronautene har gjort er fantastisk, men hva skal man si 

om det vi har gjort?»   

 

 

Reservoaret 

 



Krittreservoaret besto av to enheter, krittet fra tidlig 

Paleocen (som senere fikk navnet Ekofisk), den tjukkeste 

og mest porøse delen; og krittet fra øvre krittid (senere kalt 

Tor-strukturen), som ble holdt atskilt fra den første 

strukturen av et ugjennomtrengelig, ikke-porøst berglag 

bestående av kiselskifer (chert). Vi tok gulrotprøver i de to 

reservoarene, og til tross for at berget virket veldig porøst, 

så den ved første øyekast ut til å ha lav 

gjennomtrengelighet eller permeabilitet. Kokkolittenes 

mikroskopiske kalkskall, som så ut som beigefargede rogn, 

var hule og fulle av olje, men dessverre var de blitt sveiset 

sammen av en kalksement som så ut til å hindre oljen i å 

komme ut. Likevel gledet vi oss over de mange små 

sprekkene som ville kunne kompensere for mangelen på 

gjennomtrengelighet. Bruddpermeabilitet er en optimal 

gjennomtrengelighet som muliggjør oljeproduksjon fra et 

reservoar.  

Etter å ha fullført boringen i den mineraliserte 

seksjonen, utførte vi elektriske logger for å finne ut 

nøyaktig hva vi hadde funnet. Under registreringen, som 

ble utført Schlumbergers ingeniører, var jeg i kontinuerlig 

radiokontakt med Hank, letesjefen, og Sid, geologen, i 

Oslo. Vi diskuterte resultatene i kode, for å unngå å bli 

avlyttet av konkurrerende selskaper, men så snart jeg fikk 

Schlumbergers endelige logger i hendene, fløy jeg til Oslo 

og tok dem med meg. Vi tilbrakte hele natten på kontoret 

for å beregne porøsiteten og satureringen av vann og olje. 

Vi trodde knapt våre egne øyne, det vi målte var utrolig. 

En irsk ekspertgeolog, Pat McGuire, hadde fløyet inn fra 

London og sluttet seg til teamet vårt. Vi utførte 



beregningene igjen og igjen, men fikk alltid de samme 

ekstraordinære resultatene. Vi hadde opp til 50 prosent 

porøsitet i øverste del av reservoaret og nesten null 

vannsaturering. Det var åpenbart at kokkolittskallene var 

som små eggeskall, tomme innvendig, men fulle av olje. 

Oljen hadde hindret berget i å bli kompakt, gjennom det 

høye trykket som oppsto på innsiden av kokkolittene, som 

veide opp for det geostatiske trykket fra bergkolonnen 

over reservoaret. Den synlige permeabiliteten var lav, men 

den høye graden av frakturering i berget kompenserte for 

dette. Bergformen var svært skjør og viste flere hårfine 

sprekker når man observerte den i mikroskopet. Vi regnet 

oss fra til at vi hadde funnet et gigantreservoar, ettersom 

den seismiske strukturen vi hadde kartlagt, var veldig stor.  

De store sjefene fra Bartlesville i Oklahoma, 

hovedkontoret til Phillips, begynte å ankomme Oslo. 

Mange av sjefene fra partnerselskapene våre sluttet seg til 

gruppen og feiringen begynte for alvor. Og vi hadde god 

grunn til å feire. Phillips var det første selskapet som 

oppdaget det som så ut som et kommersielt drivbart, 

gigantisk oljefunn i Nordsjøens norske sektor. Vi hadde 

vist at Nordsjøen hadde stort potensial og var et lovende 

område for oljeleting.  

Hank, som visste at det bodde en kunstner i meg og 

at jeg likte å jobbe med kobber, ba meg skape et 

kunstnerisk blikkenslagerarbeid der jeg tolket det mytiske 

dyret Ekofisk – Hanks fantasifoster – som bodde i 

Nordsjøen for 60 millioner år siden.  

Jeg skapte mesterverket mitt i kobber og sølv, en 

Picasso-inspirert fisk som så ut som en ribbet kylling. Vi 



hang den opp i en pen ramme og Hank ga den i gave til 

letepresidenten, Ward Dunn, med hilsen fra leteteamet i 

Oslo. Mer enn mine evner som letegeolog, ble det mine 

kunstneriske evner som virkelig høstet toppsjefenes 

lovord.  

De rare teoriene mine kunne forklares med en 

kunstnerisk anlagt sjel! 

Kartet i figur 3 viser Ekofisk-strukturen på toppen av 

Ekofisk-formasjonen, slik det ble publisert av Phillips 

noen år etter oppdagelsen.  

 

Figur 3 

 

 

Reservoaret betraktes som en gigantisk oljeforekomst. 

Hovedaksen fra nord til sør er 10 kilometer lang, og 

området med oppstykket strek representerer grensene for 

oljeforekomstene. Alt i alt favner den mineraliserte 

strukturen et overflateområde på 50 kvadratkilometer.  

 

 

Livet om bord på Ocean Viking 



 

Gjennom hele mitt liv har jeg alltid vært tiltrukket av 

eksentriske og originale mennesker, kanskje fordi jeg 

finner normale mennesker ensformige, og de kjeder meg 

med sine klisjeer. Da jeg var om bord på Ocean Viking, i 

tillegg til å omgås Farinacci og Rudy, tilbrakte jeg en del 

tid på kontoret til Eddie Seabourn, som pleide å fortelle 

historiene sine til toolpusheren og i sin tur høre på 

toolpusherens historier. Det var svært interessant for en 

relativ grønnskolling som meg, for tospannet hadde alltid 

ville historier på lager om nestenulykker og fargerike 

oljefolk, og jeg likte måten de uttrykte seg på, ved å krydre 

hver eneste setning med malende uttrykk som motherfucker, 

sonofabitch, goddamn når de beskrev mennesker, eller legge 

til fucking som forsterkende adjektiv før hvert substantiv 

som beskrev en gjenstand. Et eksempel på språket som 

rådet på begynnelsen av Oljeeventyret: «What the fuck! I 

went to the fucking rig and that sonafabitch was drilling fast as hell, 

without checking the fucking mud weight. So I said: Hey, 

motherfucker, watch the fucking pressure! You’re gonna cause a 

goddamn blow-out!» Hvis en intellektuell er et menneske med 

en spesiell evne til å uttrykke tankene sine, vil jeg si at de 

også var intellektuelle på sitt vis.  

Jeg hadde ikke venner blant de norske riggerne og 

boredekksarbeiderne, siden de jobbet tolvtimersskift og 

alltid snakket norsk seg imellom. På det meste vekslet vi 

noen få ord på rekreasjonsrommet før vi gikk og la oss.  

Den eneste jeg hadde en del kontakt med av 

nordmennene, var riggens sveiser, en kjekk ung mann med 

prematurt grå hårmanke, som jeg ikke husker navnet på, 



men jeg tror han het Ola, siden nesten alle nordmennene 

het Ola. Sveiseren var en stor kunstner som sveiset 

sammen gamle muttere og rør, maskindeler, store 

jernstenger og alt han fant av skrapmetall for å skape 

skulpturer som han siden modellerte med sveisebrenner 

og pusset med stålbørste. Jeg holdt ham ofte med selskap 

mens han jobbet, og kjøpte til og med et par skulpturer av 

ham som jeg senere ga i gave til faren min som 

prydgjenstander i huset hans i Siena. Skulpturene endte 

opp med å bli stjålet av håndverkene som pusset opp huset 

og befinner seg sannsynligvis nå et eller annet sted i 

Toscana.  

På bakrommet hadde han og en annen rigger som 

sannsynligvis også het Ola, bygget et sinnrikt 

destilleringsapparat for å lage hjemmebrent, fra en gjæret 

velling som kokte i et stort aluminiumskar i et hjørne, som 

de dekket med et laken. De kokte ihop ganske god grappa, 

og øl med en fin, gulaktig farge, som de smugdrakk når de 

hadde fri fra skiftet. Merk at til forskjell fra de italienske 

eller franske riggene, der det var lov å drikke alkohol med 

måte, var det strengt forbudt på Ocean Viking å drikke 

eller innføre alkohol. Men de hadde funnet et system for 

å bli selvforsynte. Jeg var fascinert av aktiviteten deres, de 

var selvstendige sjeler som ga faen i reglene og jeg 

beundret dem for det.  

Det hører med til historien om Oljeeventyret, om enn 

dens mindre kjente sider, at mine to norske venner en dag 

bestemte seg for å ta seg en svømmetur i Nordsjøen ved å 

hoppe fra plattformen for å kjøle seg av etter en kolossal 

fyllekule, og dreit en lang i hva amerikanerne måtte mene 



om det. Det var et livsfarlig stunt, for stupet var på rundt 

tjue meter, i tillegg til at vannet var heller småkaldt. De ble 

observert fra riggen, fisket opp igjen og tilbrakte natten 

innelåst i en lugar under streng bevoktning av tool 

pusheren. Dagen etter ble de sendt i land og fikk sparken. 

Jeg husker fremdeles de flirende ansiktene deres mens de 

gikk om bord i helikopteret som fløy dem til Stavanger, 

blide og fornøyde over å ha fått tilbake friheten til å gjøre 

hva pokker de ville. Mens jeg så dem gå inn i helikopteret 

og vinke til oss som forble om bord, beundret jeg motet 

deres. Farinacci kommenterte hendelsen slik: «Et 

menneske uten frihet er et menneske uten makt over eget 

liv, en slave. Selv det mest ydmyke mennesket på jord vil 

ha litt frihet til å drikke det han vil, når han vil. Forstår 

dere det, putain d’Américains?!» Så gikk han hoderystende 

tilbake til lugaren sin.  

Om bord på plattformen var jeg også blitt venner med 

en ung engelsk dykker som lekte frisør på fritiden og øvde 

seg på oss, sannsynligvis fordi han drømte om å finne en 

mindre farlig jobb i en barbersalong en gang i framtiden. 

Takket være ham gikk jeg alltid rundt med kort, velfrisert 

hår, og noen ganger barberte han også skjegget mitt. Det 

eneste jeg måtte gjøre til gjengjeld, var å spandere litt øl på 

ham når vi var i Stavanger.  

Jeg husker den bekymrede minen hans før hvert dykk, 

han innrømmet at han var redd, men så tok han langsomt 

på seg dykkerutstyret og sank ned i havet uten å mukke. 

Mens jeg var i Norge, hadde det aldri skjedd en alvorlig 

ulykke med dykkerne, men et par år senere fikk jeg vite at 



Mike hadde dødd i en ulykke og innså at han hadde hatt 

pokker så rett i å ville bytte karriere og bli frisør. 

I Nordsjøen, som alle vet, var det også mange som 

mistet livet, og arbeidet vi gjorde var langt fra bare heder 

og ære, fest og moro, men i løpet av min tid i Nordsjøen 

fant det aldri sted noen dødsulykker.  

 

 

Search for the guilty, punishment of the innocent, 

reward for the uninvolved  

 

Nå som jeg har beskrevet begynnelsen, er resten historie, 

som i mine øyne handler om fossil sannsynlighet, altså et 

potensial som allerede er blitt til virkelighet. Og av natur 

er jeg ikke en som dveler ved fortiden, som er det den er, 

ikke minst fordi geologiske teorier er noe man bruker til å 

forutsi framover, ikke bakover.  

Alle vet at Norge etter begynnelsen på Oljeeventyret 

ble ett av verdens viktigste oljeproduserende land, og ett 

av de rikeste. Norge hadde vunnet i terningspill! 

Men det ikke så mange husker, er at bak den historiske 

terningtriumfen, skjulte det seg mennesker, med sine 

drømmer, idealer og teorier.  

Mens feiringen pågikk i Oslo og Phillips-sjefene skålte 

for funnet sammen med sjefene for partnerselskapene, 

satt noen og knuste tall i Bartlesville, Oklahoma og 

oppdaget at for å utvinne reservoaret, skulle det store 

pengesummer til.  

Vi håndlangere fortsatte vår ydmyke skytteltrafikk 

mellom Stavanger, Nordsjøen og Oslo-kontoret i 



Akersgata 45. Vi visste ingenting om det som foregikk i 

storfinansens verden og på de høye sjefenes kontorer. Det 

var særlig to mudlogggere som hjalp meg med å sette 

sammen composite logs for brønnene vi fortsatte å bore: 

Rudy, som var veldig god til å tegne, og en ung, 

fysikkutdannet engelskmann som med tiden ble en av 

mine beste venner: Gordon Alexander McLanachan. Når 

disse to mudloggerne ikke var opptatt offshore, byttet de 

på å hjelpe oss på Phillips-kontoret. Sid Warner hadde 

tilsynet med arbeidet vårt, mens Hank ga det endelige 

godkjenningsstempelet når jobben var gjort, tildelte navn 

og fastsatte geologisk epoke for de ulike formasjonene vi 

støtte på i prøveboringen. Selv om jeg allerede nærmet 

meg tretti, var jeg fremdeles ung nok til å tilbringe fritiden 

med Rudy og Gordon, som var yngre enn meg. På grunn 

av en rekke tilfeldige omstendigheter, kom jeg en dag på 

at jeg hadde telefonnummeret til sentralborddamen som 

jeg ofte ringte til fra Stavanger, for å bli viderekoblet til 

Paris. Vanligvis har jeg telefonskrekk og tar aldri vare på 

en oppdatert nummerliste, men den gangen, før jeg reiste 

til Oslo, hadde Farinacci sagt: «Når du er i Oslo, ring til 

Gerd, som snakker flytende fransk og dessuten er 

hyggelig.» «Bruker hun la liaison korrekt?» spurte jeg. «Visst 

gjør hun det!» svarte han og skrev ned nummeret, som jeg 

stakk åndsfraværende ned i lommeboken. Jeg og Rudy 

bodde på hotell Bristol, der han hadde sjekket opp en av 

vaskedamene, og en kveld ringte jeg til Gerd for å høre 

om hun ville bli med oss på middag og deretter gå ut og 

danse et sted. Tilfeldighetene ville ha det til at Gordon 

hadde fått det samme nummeret av Farinacci og allerede 



kjente Gerd og venninnen hennes, Eva, som Gerd delte 

leilighet med på Majorstua, og følgelig ble Farinacci 

verktøyet som sannsynligheten Ψ brukte for å virkeliggjøre 

akkurat den hendelsen blant millioner av andre mulige 

hendelser. Enden på visa, for å si det slik, var at jeg litt 

over ett år senere giftet meg med Gerd, og Gordon noen 

år senere giftet seg med Eva. Poenget med anekdoten er 

ikke å snakke om privatlivet mitt, men å illustrere effekten 

oljeindustrien hadde på livene til de som jobbet i den og 

familien deres.  

En berømt aforisme fra oljebransjen vil ha det til at 

«etter den første euforien, består et prosjekt av tre faser: Å 

jakte på de skyldige, straffe de uskyldige og premiere de 

som ikke var innblandet.» Jeg har grunnlag for å si med 

hånden på hjertet at det virkelig stemmer. 

For å spare penger bestemte de grå eminenser, det vil 

si regnskapsførerne og personalsjefene i Bartlesville, at det 

var på tide å stramme inn på personalet og begynne med 

de såkalte visne grenene. «Nå som dere har funnet enorme 

oljeressurser, hva skal dere med så mange geologer? Kvitt 

dere med halvparten av dem,» sa de grå eminensene til de 

ulike sjefene rundt om i verden, som straks fulgte ordrene. 

Hank Heikkila hadde to geologer og dermed ikke noe 

annet valg enn å kvitte seg med én av dem. Uten at jeg 

visste noe, bestemte han seg for at av meg og Sid, var jeg 

den med størst potensial, og Sid fikk sparken. Men den 

store Hank, den uskyldige oppdageren av Ekofisk, ble i sin 

tur også straffet. I stedet for å få en forfremmelse, ble han 

degradert fra letesjef i Oslo til sjefsgeolog i London da 

Phillips bestemte seg for å stenge Oslo-kontoret og åpne 



kontor i Stavanger. Logikken var enkel: Nå som vi har 

funnet oljen, trenger vi ingeniører for å utvinne den, og 

det mest egnede stedet er Stavanger. De grå eminenser så 

ikke lenger enn sin egen nese og forsto ikke at ingen finner 

olje alene, men at oljeleting alltid er et resultat av lagarbeid. 

I London hadde noen foretatt en geofysisk analyse av 

strukturen, mens Hank hadde fått på plass prioritetene for 

oljeletingen. Jeg og Sid hadde gjort mesteparten av jobben 

som brønngeologer offshore, beskrevet krittgulrøttene i 

minste detalj og forberedt loggene. Sid hadde også utviklet 

flesteparten av kartene og de geologiske seksjonene.  

Hva skjedde videre med leteteamet vårt? Man skulle 

tro at vi alle kunne ha blitt belønnet for jobben vi gjorde, 

men slik er ikke logikken som driver storfinansen og 

kapitalintensive prosjekter. Mennesker er underordnet. 

Sid fikk sparken på slutten av 1970 og dro tilbake til 

Colorado sammen med kona, Mariella, og ungene. Hank 

gikk tilbake et skritt i karrieren ved å gå fra letesjef i Oslo 

til sjefsgeolog i London. Og mange ingeniører som ikke 

hadde vært med på prosjektet, fikk forfremmelser, 

åpenbart fordi de ikke hadde vært innblandet.  

Nøyaktig ett år etter å ha blitt ansatt hos Phillips, ble 

jeg overført til Lagos i Nigeria, ferieparadiset i 

Guineabukta. Oslokontoret ble stengt. Før jeg reiste, tok 

jeg med meg en suvenir fra Norge, kjæresten min. I 

oktober 1970 giftet vis oss foran en nigeriansk funksjonær. 

Jeg var 31, hun var 27 og det var på tide å stifte familie.  

C’est la vie! 

 

 



Nigeria 

 

Mitt første møte med Nigeria ble veldig positivt, for jeg 

var sulten på nye eventyr og det eksotiske og tropiske 

afrikanske landet hadde veldig mye å by på for den som 

hadde den rette innstillingen. Det var naturligvis 

ungdommelig lettsinn, for Nigeria var et veldig farlig land 

som nettopp hadde lagt Biafria-krigen bak seg.  

Det italienske oljeselskapet Agip, partneren vår i norsk 

sektor av Nordsjøen, hadde nettopp mistet 13 menn som 

var blitt drept av opprørssoldater i Kwale-leiren i Niger-

deltaet, og hadde dermed sett seg nødt til å avslutte 

operasjonene sine i landet. Bakteppet, som jeg ikke kjente 

til, var at Phillips, som hadde kjøpt opp 50 prosent av 

Agips konsesjoner i Nigeria, hadde lovet Agip å skaffe nye 

menn for å gjenoppta aktiviteten i deltaet – og jeg var en 

av de mennene. Agips hovedkontor befant seg i Lagos og 

Agip var fremdeles operatøren, men kunne av politiske 

årsaker ikke risikere å la flere italienere bli massakrert i 

Biafra. I realiteten hadde krigen vært over i nesten ett år, 

men det var fremdeles opprørere i omløp og situasjonen 

for oljearbeiderne var svært prekær, siden det kun var den 

nigerianske hæren som garanterte for sikkerheten deres. 

Phillips hadde et kontor i sentrum av Lagos der de fulgte 

Agips aktiviteter og hadde i tillegg noen egne, små 

konsesjoner i deltaet der de hadde gjort noen små funn.  

Jeg avløste teksaneren Jerry, som hadde søkt og blitt 

innvilget overføring etter mindre enn to års opphold i det 

tropiske paradiset. Nigeria hadde en enorm overflod av 

lettlivede kvinner, men Jerry hadde vel fått nok spenning 



for en stund. Jeg arvet skrivebordet hans, de geologiske 

kartene hans (Jerry var en svært dyktig geolog) og dessuten 

både leiligheten og kokken hans, Michael.  

Fra Norge hadde jeg tatt med meg min røde Triumph 

Spitfire og cruiset rundt med den i Lagos’ gater etter 

kontortid og i helgene. Phillips-sjåførene hentet meg 

hjemme hver morgen i en Mercedes og kjørte meg hjem 

igjen på kvelden, som en kakse. De første månedene 

jobbet jeg på kontoret til Phillips mens vi ventet på å 

gjenoppta operasjonene i deltaet, dermed fikk jeg mulighet 

til å utforske Lagos og de vakre omgivelsene helt til slutten 

av året. Jeg hadde kjøpt en motorbåt av en av Agip-

italienerne som hadde overlevd og dratt hjem, den hadde 

en 45 hestekrefters Johnson-motor og jeg fikk installert 

tilhengerfeste bak Triumphen for å frakte båten ned til 

båtrampen i nærheten av leiligheten, i elven som skilte 

Victoria Island, der jeg bodde, fra Ikoyi Island der 

kontoret vårt lå. For noen få Naira (den lokale valutaen) 

fikk jeg hjelp av noen nigerianske ungdommer til å få 

båten ned i vannet. Så i tillegg til å suse rundt med kona i 

Lagos og øyene, Victoria og Ikoyi, i en spider kabriolet, 

utforsket vi også lagunens kanaler i høy fart langs Badagry 

Creek med den kraftige motorbåten min, med kurs mot 

stranden vår ved havet, som befant seg på den sandete 

kyststripen som strakte seg hele veien til Dahomey. Etter 

en båttur på et par mil, kom vi tilbake til byen igjen 

gjennom havnen og navigerte det stille, sumpete 

elvevannet uten å støte på ubehagelige opplevelser. Kan 

hende lå det krokodiller på lur i sivet, men vi brydde oss 



ikke noe særlig om dem. Nok en gang følte jeg at jeg hadde 

vunnet i terningspill og at vinnerlykken aldri ville ta slutt.  

Det er verdt å beskrive det eventyrfylte livet vi hadde 

i årene vi bodde i Nigeria.  

For det første hadde vi den eksotiske frukten som 

kunne kjøpes for en slikk og ingenting i de nigerianske 

markedene som fantes overalt: ananas, papaya, bananer og 

mangoer. Det var fint å dykke ned i det lokale folkelivet 

og rusle rundt i markedene. Så hadde man nigerianernes 

fantastiske, primitive kunst, som skapte kunstneriske 

mesterverk i en stil som minnet meg om Picasso. Det var 

masker av alle slag, og statuer av Ibeji, som representerte 

tvillingene som bare noen få år tidligere fremdeles kunne 

bli drept ved fødselen og erstattet med statuettene, 

ettersom tvillinger var uhellsbringende ifølge den lokale 

overtroen. Så var det de abstrakte maleriene: primitive 

kunstverk, men geometriske og fargesprakende. I løpet av 

de tre og et halvt årene vi tilbrakte i Nigeria, samlet vi en 

stor mengde slike kunstverk, som fremdeles pryder huset 

vårt på Føynland. I helgene dro vi på utflukt langs kysten, 

til den vakre, hvite sandstranden som skilte Atlanteren fa 

Badagry Creek. Sistnevnte var en utstikker fra lagunen i 

Lagos og kunne bare navigeres i kano eller med motorbåt, 

siden vannet var veldig grunt. Det var en smal og lang 

kanal som strakte seg fra Lagos til Dahomey, som i dag 

heter Benin. Byen Lagos var oppkalt nettopp etter 

lagunene, av de første portugisiske oppdagelsesreisende 

som kom til området i middelalderen. 

Etter lange forhandlinger og en hel del gapskratting 

med den lokale stammehøvdingen, og etter å ha gitt ham 



noen øl og fem naira i gave, hadde jeg sørget for å få 

bygget en vakker liten hytte av trestammer og flettede 

palmeblader der vi søkte skygge fra den sterke, tropiske 

solen. Havet var farlig på grunn av store de store 

brenningene og det sterke dragsuget, men jeg var god til å 

svømme og hadde ved et par anledninger reddet Gerd, 

som ikke klarte å komme seg i land igjen på grunn av 

strømmen. Senere fikk jeg vite at en engelsk 

ambassadørfrue hadde druknet på det samme stedet, men 

vi hadde en tendens til å fnyse av vår egen frykt for slike 

farer. Sammen med Godson, stammehøvdingens seksten 

år gamle sønn, hygget vi oss med bodysurfing i bølgene, og 

jo større de var, jo mer moro hadde vi det. En dag måtte 

Godson og jeg til og med redde en uforsiktig engelskmann 

som hadde vandret ut i vannet med litt for mange øl 

innabords og som risikerte å drukne rett foran øynene 

våre, mens han vannet ut ølen i magen med sjøvann i 

forsøket på å komme seg tilbake i land. Når vi krysset 

sandstrekningen mellom elven og stranden, støtte vi ofte 

på en grønn mambaslange som gled over stien uten å ense 

oss før den forsvant inn i buskaset. Etter å ha ignorert den 

de første gangene, bestemte jeg meg en dag for å følge 

etter den for å se hvor den skulle, og oppdaget til min 

forskrekkelse at den ikke hadde tenkt seg noe sted, men lå 

der bak buskene, rett under nesa på meg, og ventet på mitt 

neste trekk. Etter det lot jeg den være i fred, for som kjent 

er den grønne mambaen en av verdens giftigste slanger.  

 

Vennene i Lagos 

 



 

Da jeg var en pur ung geolog i Morokko, kunne man ofte 

høre en sang av Françoise Hardy bli sunget her og der, «Le 

Temps de l’Amour», med et refreng som sa: «Det er tid for 

kjærlighet, tid for venner og eventyr.» Vel, for oss var tiden 

i Lagos nettopp en slik tid på alle måter. Kjærligheten 

blomstret mellom meg og min kone, og den gjorde det 

også mellom de unge parene som ble våre nye venner, men 

det hele var litt mer komplisert enn man ved første øyekast 

skulle tro. Jeg skal prøve å forklare det jeg oppdaget med 

noen eksempler, naturligvis uten å nevne navn, men ved å 

bruke alfabetets bokstaver for å respektere taushetens lov.  

Flesteparten av vennene vi fremdeles omgås rundt om 

i verden i dag, er gamle venner som vi ble kjent med i 

Lagos og som vi delte det ungdommelige eventyret med. 

Ikke at Lagos var et særlig vakkert sted, faktisk var det et 

ganske nitrist sted på mange vis, men vi var glade 

mennesker som kompenserte for byens stygghet med vår 

ungdommelige sorgfrihet. Vi tilhørte en kategori 

mennesker som må defineres som nykolonialister, som 

etter kolonitiden hadde vendt tilbake til Afrika for å 

erstatte de gamle kolonialistene og hjelpe afrikanerne med 

å utvikle kontinentets enorme naturrikdom til vår egen 

vinning. Naturlig nok var de første vennene vi fikk, 

italienere fra Agip som Gerd og jeg ble kjent med rett etter 

at vi flyttet til Lagos. Vi bodde på Victoria Island, i en 

leilighet midt på Elsie Femi Pierce-gaten, mens alle 

italienere i Agip bodde i en blokk i enden av den samme 

gaten, 200 meter fra oss. Vennene våre kom hovedsakelig 

fra tre land: Italia, Norge og England, men vi hadde også 



et par amerikanske og franske venner. Nigerianerne hadde 

vi ikke kontakt med utenfor arbeidet. 

De nærmeste vennene som vi tilbrakte fritiden med, 

var Riccardo og Paola Coen, han en romersk geofysiker 

som jobbet for Agip og hun hans unge, amerikanske kone 

med italienske aner. De var vitnene våre i den nigerianske 

tingretten da vi giftet oss uten brask og bram. Så hadde vi 

den trofaste Jan Andersen, en nordmann som jobbet på 

den norske ambassaden som handelsattaché, med mål om 

å promotere salg av norsk klippfisk i det rike og 

fiskehungrige landet. På samme plan hadde vi også Pone 

og Annamaria Bonardi, han ingeniør hos Agip og hun 

italiensklærer. Annamaria, som var en kvinne med stor 

intellektuell og menneskelig dybde, var også utrustet med 

en betydelig sex appeal fra naturens side og ble gjenstand 

for mye oppmerksomhet fra alle ungkarene i Agip. Jeg må 

også nevne ekteparet Caflisch, Gigi og Anna fra Gulf Oil, 

som bodde et steinkast unna oss i Uaziri Ibrahim-gaten, 

samt ekteparet Beppe og Carla Errico fra Agip. Beppe ble 

sjefen min da jeg som Phillips-ansatt jobbet for Agip, og 

helt til i dag har vi holdt kontakten med ekteparet Errico, 

ettersom våre veier stadig har krysset hverandre i 

jobbsammenheng, selv om han alltid har vært leder på 

høyt nivå mens jeg nesten alltid har forblitt en løpegutt og 

en geolog.  

Jeg må også nevne amerikanerne Dave og Joan 

Dreisker, som vi tilbrakte mange hyggelige kvelder med og 

som vi siden traff rundt om i verden, men særlig i 

Bartlesville i Oklahoma. Poenget mitt her er ikke å fortelle 

livshistorien til alle disse menneskene, men å tegne et bilde 



av effekten oljebransjen hadde på oss alle, og på skjebnene 

våre. Når det gjelder kjærlighet, skal jeg også prøve å 

forklare geometrien i de ulike kjærlighetene som oppsto 

på grunn av omstendighetene som oljebransjen hadde 

skapt.  

Balansen som oppsto mellom de ulike karakterene i 

fortellingen, hvorav flesteparten vil forbli unevnt, var en 

situasjon som kan minne om den som oppstår i en 

beholder full av gass, der molekylene støter bort i 

hverandre samtidig som de ivaretar en dynamisk likevekt 

og følgelig opprettholder et stabilt trykk.  

Ta for eksempel paret Aa, der den store bokstaven A 

representerer kvinnen, som naturligvis er den viktigste 

delen av formelen, og den lille a-en representerer mannen. 

Det hadde seg slik, ifølge mine observasjoner og 

informanter, at Aa elsket hverandre, men at A også var 

forelsket i ungkaren d, mens b-en i paret Bb på sin side 

elsket C-en i paret Cc og B-en gjengjeldte følelsene for 

ungkaren d. Pussig nok oppdaget jeg etter noen år at også 

C gikk rundt og bar på en hemmelig lesbisk lidenskap for 

A-en i paret Aa. Skjønner du tegningen?  

Jeg kan legge til at ungkarene d, e og f også alle var 

håpløst forelsket i A og kastet lange blikk etter henne som 

oste av uforløst begjær og sprengende hormoner. Det 

dreide seg om platonske avstandsforelskelser som 

dessverre med tiden endte opp med å skape problemer, et 

par skilsmisser og et par ulykkelige ekteskap. Har dere 

skjønt hvem A er? Hold munnen lukket og pass deres egne 

saker!  



Vi arrangerte ofte hyggelige fester i leiligheten vår, der 

vi inviterte alle italienerne, i tillegg til Jan Andersen, for å 

tilbringe tid i lystig lag. På disse festene observerte jeg de 

platonske forviklingene med en viss distansert interesse, 

siden alt foregikk på et teoretisk nivå og uten 

konsekvenser. Det var aldri mangel på Amstel-øl, den 

mest solte hollandske ølen i Lagos, og naturligvis hadde vi 

også kvalitetsvin som jeg kjøpte på supermarkedet, siden 

Nigeria var betydelig mer tolerant enn Norge når det gjaldt 

alkohol. I stuen vår var det plass til alle og så snart vi var 

brisne, om enn aldri virkelig fulle, begynte Pone og jeg å 

synge piemontesiske fjellsanger akkompagnert av alle de 

andre gjestene i kor. Vi syntes virkelig at vi hadde gode 

sangstemmer! Jeg hadde lært kokken min, Michael, å lage 

kjøttfylte tortellini med muskatnøtt og vi feiret den første 

julen i Lagos i stor stil ifølge italiensk tradisjon, med 

tortellini og svinelabb. Så gikk vi ut på gata og vekket alle 

naboene ved å synge Adreste fideles.  

C’est la vie! 

 

Arbeidet for Agip 

 

Mot slutten av året ba Agip om hjelp fra Phillips til å 

gjenoppta operasjonene i Niger-deltaet og Phillips stilte 

meg til rådighet som brønngeolog, James Blasdel som 

oljeingeniør, samt to riggoppsynsmenn, Ed Gatlin og BJ 

Brown. Jeg og James jobbet mesteparten av tiden på Agip-

kontoret i Ikoyi, mens de to riggoppsynsmennene alltid 

var offshore, siden det kontinuerlig ble boret nye brønner. 

Beppe Errico ble sjefen min. Selv om Beppe var like 



gammel som meg, var han allerede letesjef og en utrettelig 

administrator som var spesialist på elektriske logger og et 

infernalsk instrument som ble brukt til å samle inn 

flytende prøver fra formasjonene, når det var tvil om 

formasjonene innholdet olje, gass eller vann. Instrumentet 

het RFT eller repeat formation tester og var krigshesten til 

Beppe, som kjente dingsen inn-ut og brukte sin 

formidable geologiske dannelse til å torturere meg via 

radio med endeløse spørsmål når jeg var ute i deltaet og 

fulgte operasjonene til Schlumberger-loggene. Jeg var 

alltid uforberedt på lurespørsmålene hans og hadde 

sjelden et svar. «Hvorfor er det ikke olje? Forsikret du deg 

om at instrumentet sto helt inntil formasjonen? Forsikret 

du deg om at sample catcheren var åpen? Hva var det 

hydrostatiske trykket? Hva var trykket i formasjonen?» og 

så videre. Jeg har alltid vært en mann som foretrekker å se 

framover og gir blaffen i fortiden, som går meg på 

nervene, og jeg betraktet slike detaljer som overflødige og 

uinteressante. For min del var det slik at hvis oljen var der, 

så ville vi finne den, og dermed basta! Men jeg lærte likevel 

mye av Beppe og geofysikerteamet hans, ikke minst å tolke 

seismikken i deltaets geologiske strukturer og deres 

grunnleggende kjennetegn. La oss ikke glemme at jeg først 

og fremst var brønngeolog, som kun hadde tolket 

begrensede mengder seismikk under Hank Heikkilas 

veiledning. I Nigeria var det om å gjøre å forstå 

mekanismene i de såkalte vekstforkastninger, som fanget 

oljen i våre reservoarer.  

 



 

 

Figur 4 

Figur 4 illustrerer Niger-deltaet i grått, med de 

viktigste vekstforkastningene som fanget oljen i de ulike 

reservoarene. «Fellen» var formet av antiklinale folder 

forårsaket av forkastningen, representert i den seismiske 

linjen i figur 5.  

 

Figur 5  

 

 

 

 



 

Takket være Beppe og de italienske geofysikerne, blant 

andre Riccardo Coen og en ungkar som var berømt for 

sine geniale tolkinger, Vittorio Picardi, lærte jeg den subtile 

kunsten å tolke seismiske linjer for å skape kartene vi 

trengte for å identifisere potensielle letebrønner. Hvordan 

endte historien? Jo, jeg ble en god seismikkleser, mens 

Vittorio med tiden ble Annamarias nye mann, etter hennes 

skilsmisse fra Pone, som hadde reist av sted til Kongo 

sammen med en kongoleserinne, Léontine. Jeg antar at 

årsakssammenhengene vil være tydelige for de fleste.  

Hver brønn vi boret ble en triumf for leteavdelingen 

og resulterte i et funn. Sjefene mine i Bartlesville var såre 

fornøyd, og iblant kom de på besøk i Lagos for å prøve å 

bringe på det rene hvor mye olje vi egentlig hadde funnet. 

Jobben min hos Agip varte i bare seks måneder, siden 

noen oppdaget at jeg var italiener, og hvis noen hadde 

funnet på å drepe meg i deltaet, ville regjeringen ha falt. 

«Er ikke 13 døde nok? Har dere sendt andre italienere hit 

for å bli massakrert?» var visstnok spørsmålet fra 

opposisjonen til Agip-sjefene, som var oppnevnt av 

regjeringen.  

Men de få månedene ble ekstremt nyttige når det gjaldt 

min forståelse av menneskenaturen. Jeg sikter til den 

sympatiske karen BJ Brown, en amerikaner fra Eagle Pass 

i Texas, og kollegaen hans, Ed Gatlin, som alltid jobbet 

ved hans side.  

 

Figur 6 



 

 

 

 

BJ var høy og svært mager og hadde en velklingende latter 

som minnet om hestevrinsking. Når vi satt i det store 

oppholdsrommet som det franske selskapet Forex stilte til 

rådighet for riggoppsynsmennene, lyttet jeg og Ed Gatlin 

til BJ Browns historier i stillhet, bortsett fra når det ble 

nødvendig å bryte ut i latter. Amstel-øl var det aldri mangel 

på, men vi drakk med måte. Utenfor, i tropenatten og 

deltaets regnskog som omringet oss, sto jeepen med de 

nigerianske soldatene som var bevæpnet til tennene og 

holdt utkikk etter de gjenværende opprørssoldatene, som 

det etter hvert var svært få av, men ikke null. Jeg minner 

leseren om at så lenge en sannsynlighet for at noe kan 

inntreffe, er større enn null, vil det alltid være en sjanse for 

at det inntreffer. 

Og BJ fortalte oss historiene om sine tallrike 

mislykkede ekteskap.  

«Vi satt i baren i Eagle Pass i Texas, jeg og en ålreit 

jente jeg var blitt kjent med i baren, og snakket om løst og 

fast mens vi tok oss en øl. Og akkurat da kom den første 

kona mi inn, en ordentlig bråkebøtte, og begynner å skyte 

med skarpt, hvilket heldigvis bare gikk utover et par 

flasker bak bardisken, siden hun var elendig til å sikte ...» 



Ed Gatlin ville vite hvordan det hadde seg at de ikke 

var blitt skadet.  

«Hun var elendig til å skyte ... Jeg spurte henne: ‘Hva 

er det du holder på med, kvinne?’ Og hun svarte: ‘Det vet 

du så jævla godt, din drittsekk!’»  

Og med det vrinsket BJ av latter, etterfulgt av vårt 

gapskratt, mens Ed Gatlin forsynte oss med mer øl.  

«Det sier vel nesten seg selv at jeg og den ålreite jenta 

stakk ut bakdøra og at jeg flyttet inn hos henne ... Jeg dro 

ikke hjemom engang for å hente tingene mine.» Nok et 

vrinsk, for også BJ syntes han selv var morsom og lo godt 

av sine egne historier.  

«Vel, enden på akkurat den visa ble at jenta fra baren 

ble min andre kone ...» Ed Gatlin oppmuntret ham til å 

fortelle mer: «Hvordan gikk det med henne?» «Ganske 

dårlig ... Etter et par måneder begynte hun å gnåle om det 

ene og det andre og ga seg aldri ... helt til hun en dag sa: 

‘Hvis det skal være på denne måten, så pakker jeg 

koffertene mine og drar.’ Og jeg sa: ‘Bra, kvinne, jeg 

hjelper deg å pakke.» Nok et lattervrinsk.  

Andre ganger fortalte han oss om sine eventyr rundt 

om i verden.  

«En vakker amerikansk flyvertinne som jeg ble kjent 

med på flyturen fra Houston til London, inviterte meg til 

å drikke en øl hjemme i leiligheten hennes i London. Da 

vi skulle gå forbi vinduet til nattportneren, ba hun meg 

krype langs bakken sånn at han ikke så meg. Og jeg besto 

prøven med glans, for han merket ingenting.» Så spurte 

Ed Gatlin: «Hvordan endte det med flyvertinnen, giftet du 

deg med henne også?» 



«Nei, det ble bare med det lille eventyret, for jeg ville 

aldri ha klart å bo i London ... jeg kan ikke fordra 

engelskmennene. Tenk dere at neste morgen, da jeg gikk 

ned trappen med cowboystøvlene og den teksanske hatten 

min, måtte jeg igjen krype forbi vinduet til portneren, men 

denne gangen så han meg, kom ut i entreen og spurte: 

‘Unnskyld, sir, får jeg spørre hva du gjør her?’ Og jeg 

svarte: ‘Jeg er BJ Brown fra Eagle Pass i Texas, og hva jeg 

gjør her får du spørre dama i fjerde!’» Så begynte vi alle å 

skrattle igjen, for BJ hadde gjort en perfekt imitasjon på 

portnerens cockney, i sterk kontrast til sin egen teksanske 

aksent. Når vi avrundet de nattlige konferansene våre, ble 

vi iblant stoppet på vei ut av en full nigeriansk soldat som 

pekte geværet mot oss og fikk BJ til å bryte ut: «Ned med 

artilleriet, din tulling. Ser du ikke i mørket? Ser du ikke at 

vi er hvite?» Så holdt det å gi soldaten noen slanter for at 

han roet seg ned og fikk synet tilbake. Senere oppdaget jeg 

at med en gang vi gikk, kom en vakker liten Ibo-negresse 

inn for å holde luringen Ed Gatlin med selskap. Han var 

en mann av få ord, men så avgjort en handlingens mann.  

Slik fikk vi tiden til å gå i den perioden, og etter bare 

seks måneder erstattet Agip meg med en annen geolog fra 

Phillips, en søramerikansk indios fra Bogotà, og jeg vendte 

tilbake til Phillips-kontoret for å tolke seismikk og beregne 

hvor mange fat olje vi hadde funnet. Vanligvis beregnet 

jeg alltid det dobbelte av Agip, til mine sjefers store glede. 

17. oktober 1971 ble min første sønn, Aleksander, født i 

Norge og da han bare var fire uker gammel, vendte Gerd 

tilbake til Lagos med babyen. Nå hadde vi nok å henge 

fingrene i hjemme, for babyen fylte alle våre våkne timer 



og iblant også nettene med sine typiske babystreker. I en 

alder av seks måneder sa han allerede begeistret: «Gégé!» 

og kikket lurt på oss. Og vi hadde ham alltid med oss i 

babystolen, også på båten og på stranden. Gerd fant en 

nanny til ham fra Yoruba-stammen, en Lagos-jente som 

het Rebecca.  

I løpet av ett år snakket sønnen min flytende Yoruba 

og beordret Rebecca hit og dit på hennes eget språk: 

«Béka, bàmma!» Og Rebecca forsto alt han sa og lo godt 

mens hun gikk tur med ham i Elsie Femi Pierce-gaten, 

bort til Agips avsperrede område, der det fantes andre 

babyer og andre Yoruba-nannyer. Gudene vet hva de 

skravlet om. 

Sønnen min, som vokste opp rundt om i verden med 

en oljemann til far, ble forfatter som voksen, og sammen 

med andre forfattere publiserte han antologien SNU, der 

han oppfordret den norske regjeringen til å avvikle 

oljeletingen i Nordsjøen av hensyn til klimaet. Det kan 

være lett iblant å tenke at Gud ikke spiller med terninger, 

for denne vrien i historien om en oljemanns liv og levnet, 

antyder en styrende intelligens med en viss sans for 

humor. 

C’est la vie! 

  

 

London 

 

Etter ytterligere to år i Lagos, og ytterligere optimistiske 

anslag på omfanget av de nigerianske reservene, betraktet 

Phillips meg nærmest som et geni og utnevnte meg til 



senior reservoargeolog, medlem av den nigerianske 

gasskommisjonen og sjef for en gruppe utviklingsgeologer 

som rapporterte til Hank Heikkila i London. Gleden var 

stor i oljeselskapet. 

Den engelske British Air-piloten som fløy oss til 

London, gjorde oss med en velklingende engelsk aksent 

oppmerksomme på at byen London nærmet seg på høyre 

side av flyet.  

I London nektet den nå to år gamle babyen Gégé (vi 

oppdaget at Gégé var navnet Aleksander hadde fått på 

Yoruba) å gå med sko. Så snart vi satte oss i en taxi, kastet 

han de små skoene sine ut vinduet, slik at vi måtte utføre 

farlige manøvrer midt i London-trafikken for å hente dem 

igjen. Det skjedde hver eneste gang vi tok taxi. Den mest 

sannsynlige forklaringen i det lille Yoruba-hodet hans, var: 

«Hva er det jeg trenger disse skoene til, jeg som er 

afrikaner og alltid har gått barbeint?» 

Jeg var sjeleglad for den overføringen, for Lagos 

hadde begynt å bli et virkelig farlig sted og jeg begynte å 

engste meg for familiens sikkerhet.  

Det var også en stor glede å jobbe for gamle Hank 

igjen, som ble veldig glad for å se meg, selv om det i bunn 

og grunn var han som hadde trukket i trådene for å få meg 

tilbake. Jobben jeg gjorde var veldig interessant, men til 

tider viste det seg å være problematisk å være sjef for en 

liten gruppe geologer som jobbet under meg i Nordsjøens 

engelske sektor. Mange av dem var misunnelige på meg og 

mente at de fortjente stillingen min mer enn jeg gjorde, 

men ingen av dem var like flinke som meg til å beregne 

optimistiske anslag over oljereservene våre. Iblant tok jeg 



en svipptur til Milano i egenskap av medlem i den 

nigerianske gasskommisjonen, sammen med Agip. Det 

dreide seg om å undersøke mulighetene for å produsere 

gassen vår og transportere den til Italia i spesialskip, i form 

av LNG eller kondensert naturgass.  

Var det nok gass i de nigerianske reservoarene våre? 

Jeg mente ja, noe sjefene mine likte veldig godt, mens Agip 

mente nei. Jobben min i London besto i å holde geologisk 

oppsyn med de tallrike brønnene vi boret offshore, og det 

var en jobb jeg behersket godt. Den dreide seg om å sette 

sammen composite logs, følge utviklingen i prøveboringen og 

finne ut når og om det var på tide å hente ut borekjerner 

fra brønnene og når det var på tide å ringe Schlumberger 

for å utføre elektriske logger.  

Ofte dro jeg selv ut på plattformene i noen dager, 

særlig for å kikke på loggene.  

Alle brønnene vi boret, resulterte i nye funn, og i løpet 

av det året jeg tilbrakte i London, oppdaget Phillips store 

mengder olje. Som vanlig gjennomførte jeg beregninger 

over reservenes omfang og sendte mine optimistiske 

rapporter til Bartlesville, hvilket bekreftet sjefenes 

forestilling om at jeg var et geologisk geni. 

I London hadde vi gode tider. Vi bodde fint i en liten 

villa i Dora Road i Wimbledon, og ble kjent med et ungt 

engelsk par som bodde i samme gate og hadde en gutt på 

samme alder som Aleks, som het James. Det var ekteparet 

Bryant, Susan og John, som vi med tiden fikk et nært og 

varig vennskap til. Sønnen deres kom ofte på besøk for å 

leke med Aleks, og omvendt. Sammen var de uregjerlige 

banditter som skapte kaos rundt seg og hadde stor glede 



av å rive ned alt de klart å nå. Aleks snakket Yoruba og 

James snakket engelsk, men han forsto utmerket godt 

ordrene til Aleks når han kastet noe i gulvet: «Bamma!» 

Når vi klarte å finne en fryktløs barnevakt, hendte det ofte 

at vi gikk på pub med Susan og John i Wimbledon, der jeg 

utviklet en varig lidenskap for fish and chips skylt ned med 

en pint engelsk fatøl. 

Men min geologiske genialitet var et tveegget sverd og 

på slutten av 1974 ble jeg overført til Bartlesville i 

Oklahoma. Gerd var gravid i sjette måned da vi kom til 

USA, der vi gjorde et kort opphold i Pittsburg, som gjester 

hos vennene våre, ekteparet Caflish, som vi var blitt kjent 

med i Lagos. Vi tilbrakte julen med dem, en hvit jul, og det 

var første gang Aleks så snøen. 

 

 

Bartlesville 

 

Så snart vi ankom Bartlesville, ble vi overveldet av de store 

horisontene og præriene som en gang hadde vært 

Cherokee-indianernes jaktmarker. Byen var liten og 

minnet meg litt om de typiske byene i cowboyfilmene, 

men alt annet var veldig stort: store bygninger på Phillips 

Petroleums hovedkontor, en stor limousin som kom og 

hentet oss på flyplassen i Tulsa, store gater i sentrum og 

store supermarkeder. Og når det haglet, var haglene store, 

nesten så store som dueegg. Etter et par dager på motell 

fant vi et hus i et beskjedent boligområde og kjøpte en 

bruktbil. Så, etter at datteren vår, Karoline – også kjent 

som «Babì» – ble født, flyttet vi inn i et pent lite hus som 



vi leide på landet i Osage Hills, noen få kilometer fra 

sentrum. I Tulsa hadde vi kjøpt alle møblene vi trengte på 

avdrag, det var møbler av god kvalitet som vi fremdeles 

har i huset på Føynland. I det nye huset var vi omringet av 

beitende kvegbølinger og hadde stor hage med utsikt mot 

Osage Hills. Aleks, som allerede snakket flytende engelsk 

med London-aksent, slo umiddelbart over på amerikansk 

og begynte å gå i barnehage i Bartlesville. En nabo, Little 

Danny, som alltid gikk rundt med cowboyhatt på hodet, 

ble hans uatskillelige venn og medsammensvoren. Etter få 

måneder snakket også Aleks som en cowboy, og minnet 

meg vagt om min venn BJ Brown i sin nonsjalante og 

hengslete stil. Med andre ord var han en cool type. Når 

Little Danny gjorde noe han ikke likte, ga Aleks ham en 

høyrehook uten mye om og men, men også Little Danny 

klarte å forsvare seg og slo hardt tilbake. Når det gjaldt 

Karoline, som kalte seg selv Babì, ble hennes første ord 

ikke mamma eller pappa, men Ko-Ka-Ko, ettersom hun 

likte Coca Cola over alt på jord. Barna min var blitt 

amerikanere.  

Jeg for min del gikk på kontoret med godt humør hver 

dag. Om morgenen kjørte jeg ofte og hentet noen 

kollegaer som bodde i nærheten av meg, eller ble hentet 

av dem, siden vi hadde skapt et bildelingssystem der vi 

byttet på å bruke bilene våre for å spare på bensin og 

overlate dem til konene våre når vi var på jobb. Om 

kvelden møtte vi punktlig opp på Phillips’ enorme 

parkeringsplass og dro hjem på slaget klokken fem. 

Lørdag og søndag hadde vi alltid fri, og brukte tiden på 



adspredelse, avslapning og amerikanernes yndede 

fritidsaktivitet: shopping.  

På jobben fortsatte jeg i samme spor som jeg hadde 

begynt på i Nigeria og ble en geometrisk geolog, i den 

forstand at jeg anvendte geometriske prinsipper i mitt 

arbeid som geolog.  

Innsauset som jeg var i klassisk kultur, visste jeg at 

mine geologiske teorier hadde eldgamle røtter: De baserte 

seg først og fremst på Arkimedes og Aristoteles, og det 

finnes noen prinsipper jeg lærte av de to store 

vitenskapsmennene som har vist vei gjennom hele min 

vitenskapelige karriere.  

Den første er ideen om omdreiningspunkt, oppdaget 

av Arkimedes fra Syrakus (ca. 287 f.Kr - 212 f.Kr) – min 

nabo på Sicilia, altså, en fossil nabo, men en nabo like fullt, 

som aldri sluttet å forbli relevant for mitt arbeid. 

Den andre er ideen til Galileo (1564 – 1642) som også 

hadde vært død en stund, om at: «Naturens språk er 

matematikken, og følgelig er den Gud, Skaperens, språk.» Det er 

derfor jeg alltid har prøvd å forklare geologiske fenomener 

med geometrien, som er matematikkens visuelle uttrykk. 

De to ideene er innbyrdes forbundne og nå skal jeg 

prøve å forklare hvorfor. Jeg klarer ikke å visualisere 

abstrakt matematikk hvis jeg ikke klarer å forklare den for 

meg selv med tredimensjonal (euklidisk) geometri, og jeg 

tror at de fleste mennesker har det på samme måten. Noen 

har til og med likningsskrekk, siden de ikke klarer å få 

matematikken til å passe inn i et logisk, mentalt skjema. 

Men hva er egentlig en matematisk likning, når det 

kommer til stykket, hvis det ikke er Arkimedes’ prinsipp 



om omdreiningspunktet og vekten? Nå skal du høre 

hvorfor.  

La oss ta en veldig enkel likning, som:  

 

1 = 1 

 

Man må først merke seg to ting ved denne veldig enkle 

likningen. Den første er at ett-tallet til venstre er lik ett-

tallet til høyre, likevel er de ikke egentlig like, siden det ene 

er til venstre og det andre er til høyre. Flytter jeg ett-tallet 

til høyre over på venstre side, må jeg legge til et minus, 

slik: 1 – 1 = 0, det vil si at ett-tallet til høyre er det motsatte 

av ett-tallet til venstre, og på en vektskål ville det ene stå 

på venstre side og det andre på høyre side. Når vi legger 

tallene sammen, vil de eliminere hverandre, og summen av 

dem vil være 0. Hvis de ikke hadde hatt motsatt fortegn, 

ville summen ha vært 2, ikke sant?  

Det andre er at tegnet «=» er omdreiningspunktet i 

likningen, det vil si nullpunktet der de to ett-tallene 

balanseres. La oss ta et praktisk eksempel som alle kan 

forstå, basert på geologien. Den skjematiske framstillingen 

av en skråforkastning illustrerer konseptene om 

omdreiningspunktet og vektskålen, så vel som 

betydningen av tegnet er lik, «=». Den ene siden av 

forkastningen flytter en bergstruktur mot høyre, og den 

andre mot venstre. Selve forkastningen er 

omdreiningspunktet i bevegelsen, slik tegnet «=» også er 

det, fordi hvis vi summerer forflytningen mot venstre med 

plusstegnet «+» (fordi det nærmer seg oss) med 

forflytningen mot høyre med minustegnet «-» (fordi det 



fjerner seg fra oss), får vi 0, det vil si nullpunktet i 

bevegelsen eller omdreiningspunktet i vektskålen. De to 

sidene av forkastningen flytter seg like mye i forhold til 

forkastningens plan, men i motsatt retning.  

 

 

Figur 7 

 

 

 

Så langt, alt vel. Nå kan vi anvende disse enkle ideene for 

å forstå konseptet om rombokasmen som jeg utviklet i 

Bartlesville og som gjorde meg anerkjent i bransjen. 

Da jeg bodde i Nigeria, hadde jeg Brasil foran meg på 

andre siden av Atlanteren, og ifølge teorien om 

kontinentaldriften og dens geometri, kjent som 

platetektonikken, passet Brasil inn i Guinea-bukta som 

hånd i hanske og hele Afrika var forent med Sør-Amerika 

i juratiden. Atskillelsen fant sted på grunn av store 

forkastninger og bruddlinjer i havet, kalt 

transformforkastninger, og store sprekker i havbunnen 

kalt spredningssentre, som kontinuerlig produserte ny 

havskorpe. De to kontinentene skilte seg altså fra 

hverandre enten ved å presse seg mot hverandre langs 

transformforkastningene, eller ved å fjerne seg 

perpendikulært fra hverandre i spredningssentrene. 



Transformforkastningene var skråforkastninger, verken 

mer eller mindre, som den som er beskrevet i figur 7. 

Hvis vi nå legger hendene på en bordduk og beveger 

dem i motsatt retning, parallelt med hverandre, skaper vi 

kompresjonsfolder i duken. Det samme skjer hvis de to 

sidene av forkastningen beveger seg sidelengs i motsatt 

retning i forhold til hverandre. Og når de er dekket av 

store mengder avleiringer, dannes det 

kompresjonsstrukturer eller antiklinaler der olje og gass 

kan bli fanget.  

Platetektonikken, det vil si teorien om 

kontinentaldriften, var en ganske ny idé på den tiden, og 

dens røtter var såpass geometriske at de fascinerte meg og 

holdt hjernen min opptatt med en gang jeg flyttet til 

Bartlesville. På det nye kontoret mitt hadde jeg mer enn 

nok tid til å tenke, og ingen som løp etter meg. Jeg ble 

betalt for å tenke. Jeg var en del av en liten gruppe på tre 

tenkere, ledet av en gammel geolog som ble betraktet som 

en bunnløs kilde til vitenskapelig visdom, Jo Tanner. Så 

var det Frank Adler en gammel jøde og ateist fra New 

York som var spesialist på regionale geologiske kart og jeg, 

som gikk i lære hos vismannen.  

I tillegg til å danne vår lille tenketank, hadde Phillips 

opprettet en gruppe for oljeleting på verdenshavene som 

het Sea-gap. Initialene sto for de tre selskapene som deltok 

i prosjektet: Getty, Agip og Phillips. 

Gruppen var velfinansiert og utrustet med et geofysisk 

skip som seilte rundt på verdenshavene for å samle inn 

seismiske linjer, og hadde en gruppe geofysikere som 

tolket dataen og brukte de nyeste teknikkene for å 



bearbeide seismikken. Kontoret til Sea-gap befant seg i 

kjelleretasjen til den enorme bygningen som huset Phillips’ 

leteavdeling. Det eneste som manglet, var en teoretisk 

geolog som kontinuerlig produserte nye geologiske ideer 

for å gi skipet nye bestemmelsessteder og målsetninger. 

Det sier kanskje seg selv at det var en rolle jeg gjerne ville 

påta meg, og jeg var stadig nede i kjelleretasjen og hentet 

seismiske linjer som jeg studerte nøye. Jeg hadde tusenvis 

av seismiske linjer fra hele verden til rådighet og var raskt 

i ferd med å spesialisere meg i platetektonikk.  

Dessverre finnes det ingen nobelpris i geologi. Hadde 

den eksistert, burde den gått til kanadieren John Tuzo-

Wilson for sitt arbeid med teorien om platetektonikk. 

Tuzo-Wilson var geologen som oppdaget rollen 

transformforkastningene spiller i kontinentaldriften. Han 

presenterte sin berømte teori i en fagartikkel publisert i 

1965 i tidsskriftet Nature. Endelig hadde geologene fått en 

enkel mekanisme som forklarte fjellkjedene, 

kontinentaldriften og dannelsen av de vulkanske 

øykjedene i en eneste, elegant teori. Jeg ble uteksaminert 

fra universitetet i februar 1964, mer enn ett år før teorien 

ble publisert, hvilket medførte at jeg, som alle geologene i 

min generasjon, hadde problemer med å forstå 

fjellkjededannelsen og andre relaterte fenomener, 

ettersom de gamle teoriene var kunstlete og kompliserte. 

Men nå, takket være Tuzo-Wilson, fikk alt en logisk og 

enkel forklaring. Den nye teorien kunne nå anvendes på 

tolkningen av oljens geologi, for jeg hadde oppdaget at 

Phillips, som mange oljeselskaper, fremdeles ikke hadde 

oppdatert sin kunnskap på dette forskningsfeltet. Etter å 



ha jobbet for Phillips i Nigeria og nå i Bartlesville, satt jeg 

på tusenvis av kilometer med seismiske linjer fra havenes 

kontinentalsokler over hele verden, og fant på den måten 

en nisje som egnet seg for min spesialisering: Jeg begynte 

å anvende Tuzo-Wilsons teori på tolkningen av de 

sedimentære lagene som strakte seg ut i havene fra alle 

verdens kontinenter. Platetektonikk-revolusjonen ble 

mulig på grunn av den vitenskapelige dataen som den 

amerikanske marinen hadde samlet inn under krigen. De 

magnetiske profilene og de seismiske linjene, i tillegg til 

den batymetriske dataen innhentet gjennom ekkolodd fra 

alle verdens hav, ble tolket av vitenskapsfolk som dermed 

begynte å forstå havbunnenes struktur og geologiske 

egenskaper. To viktige institutter eide oseanografiske skip 

som samlet inn ny data fra verdenshavene: Lamont-

Doherty i Palisades-kvartalet i New York, som 

hovedsakelig foretok observasjoner på landjorda, og det 

oseanografiske instituttet Woods Hole i nærheten av Cape 

Cod. I egenskap av representant for Phillips – og 

industriforeningen som delvis finansierte forskningen – 

oppsøkte jeg ofte de instituttene, slik at jeg ikke bare hadde 

tilgang til ny data og nye publikasjoner, men også ble 

informert om de ferske teoriene som verdens fremste 

geologiske og oseanografiske vitenskapsfolk produserte til 

enhver tid. Slik fikk jeg anledning til å snakke med Walt 

Pittman III, med John Dewey, Walter Alvarez og Phil 

Rabinowitz fra Lamont og med K.O. Emery fra Woods 

Hole. I Boston, ved det prestisjefylte universitetet MIT, 

hadde jeg møtt Peter Molnar og andre viktige forskere. 

Dette var vitenskapsfolk som hadde gitt store bidrag til 



teorien om kontinentaldriften, men samtidig var de enkle, 

beskjedne mennesker blottet for nykker. Med dem kunne 

jeg diskutere platetektonikkens fantastiske fenomener 

over en øl på puben eller en pizza på italiensk restaurant. 

Hvis teorien ble anvendt riktig, så man med all mulig 

tydelighet at visse havområder var mer løfterike enn andre 

når det gjaldt potensialet for å finne olje. Og bevisene på 

dette lå i de seismiske linjene.  

Og slik ble det til at jeg en dag dro ned i kjelleren, der 

vi hadde håndverkere og snekkere tilgjengelige for 

prosjektene våre, og fikk dem til å bygge en modell av 

rombokasmen, illustrert i figur 8, som jeg deretter 

forklarte til alle. 

 

Figur 8 

 

Modellen av rombokasmen i figur 8 forklarer ting på 

en enkel måte. I den innledende fasen hadde de to 

kontinentene, Afrika og Sør-Amerika, begynte å skille seg 

fra hverandre langs store bruddlinjer kalt 

spredningssentre, og ut fra disse bruddlinjene veltet den 

nye havskorpen opp i form av lava. Atskillelsen fant sted 

gjennom tverrgående linjer kalt bruddsoner. Det var langs 

disse bruddsonene kontinentene presset seg mot 

hverandre. I blått ser vi den nye havskorpen som ble 



formet på to sider av ekspansjonssentrene – regelrette 

vulkanske sentre som eksisterer i Atlanteren den dag i dag 

og kalles Atlanterhavsryggen.  

Rombokasmen, som henter sitt navn fra gammelgresk 

og betyr en rombeformet sprekk, er bekkenet som dannes 

mellom to kontinenter som fjerner seg fra hverandre etter 

hvert som den nye havskorpen tar form mellom 

kontinentene. I modellen er den nye havskorpen farget 

blå. Ser vi på den midtre rombokasmen i figur 8, legger vi 

merke til at langs dens venstre kant, beveger den nye 

havskorpen formet nord for spredningssenteret seg i 

samme retning som Afrika, mens havskorpen langs høyre 

kant beveger seg i motsatt retning og danner en aktiv 

skråforkastning. Takket være skråforkastningen, utsettes 

avleiringene som avlegges i rombokasmen for kompresjon 

langs skråforkastningen, hvilket genererer strukturer og 

folder på østsiden av rombokasmen, men ikke på 

vestsiden, der det ikke har oppstått kompresjon. Denne 

enkle geometriske mekanismen medfører at den aktive 

siden av rombokasmen er mer egnet for dannelsen av 

gamle strukturer, der oljen kan ha samlet seg opp i den 

innledende fasen av kontinentenes atskillelse.  

Da jeg studerte de seismiske linjene som krysset 

Romanche-bruddsonen sør for Ghana, la jeg merke til at 

det på vestsiden av bruddet fantes store strukturer og 

folder i avleiringene, som imidlertid stoppet brått opp på 

østsiden av bruddet, der avleiringene var horisontale. Altså 

var den ene side av bruddet gunstigere fra et 

oljeletingsperspektiv enn den andre.  



Når jeg fikk en ny idé, etter å ha rådført meg med 

Frank Adler og Jo Tanner og fått deres velsignelse, skrev 

jeg rapportene mine til sjefene i Phillips og Sea-gap, som 

uten å kaste bort tid dro rundt i verden og fikk konsesjoner 

i stedene jeg pekte på, utenfor kysten av Vest-Afrika, i Asia 

og Sør-Amerika. Dette var grunnen til at Phillips på den 

tiden kjøpte mange nye leteområder på de sju hav.  

Når jeg kom hjem fra jobben på ettermiddagen, satte 

jeg meg smilende og fornøyd i lenestolen og lekte med 

ungene med lekene vi hadde kjøpt til dem i USA, 

konsumismens høyborg. Den første jula hadde jeg kjøpt 

tre elektriske tog til min tre år gamle sønn, som jeg 

naturligvis lekte mest med selv. Til tross for alle 

omkalfatringene som skyldtes en radikal endring i livsstil, 

ble den tiden, fra jeg var 33 til jeg var 36, mine mest 

produktive år, der jeg gjorde mine største vitenskapelige 

oppdagelser. Og jeg fortsatte å bevare troen på at en 

sannsynlighet som ikke er null, alltids kunne bli til 

virkelighet. 

 

 

Luksusnomader 

 

I Bartlesville fortsatte vi å omgås de amerikanske vennene 

vi var blitt kjent med i Nigeria, først og fremst familien 

Dreisker, som vi pleide å dra på tur med til hytta deres på 

cherokeeindianernes Store Innsjø. I nærheten av 

Bartlesville var det et stort reservat, Woolarock, der jeg 

dro med ungene i helgene for å se på bøffelbølingene som 

beitet i ro og mak, uten fare for å bli drept av jegere. Ofte 



arrangerte vi grillfester i friluft sammen med familien 

Dreisker og andre venner ute på landet i nærheten av 

Bartlesville. Vi levde et sunt liv med lite stress, og følgelig 

hadde jeg mye tid til å tenke på min geometriske geologi.  

Iblant besøkte Frank Adler meg hjemme, og hele 

kvelder fikk med på å studere platetektonikkens geometri. 

Frank, som jobbet med en uhyrlig omhyggelighet, hadde 

konstruert et enormt kart av hele verden, der han 

framhevet geometriske strukturer som 

transformforkastningene og avleiringenes tykkelse. Iblant 

kom diskusjonene våre inn på religion. Paradoksalt nok 

for en jøde, var Frank en ateist som hadde mistet sin tro 

på grunn av Holocaust. Han sa: «Guds taushet 

diskvalifiserer Gud og avsanner Hans eksistens. Han løftet 

ikke en finger for å hjelpe sitt eget folk!» Jeg på min side 

var overbevist om at Gud fantes, men ikke hadde noe å 

stille opp med mot en universell kraft som 

Sannsynligheten. Jeg har tatt vare på gode minner om 

Frank og de lange kveldene vi tilbrakte sammen for å 

forstå jordens geometri.  

Mine vitenskapelige oppdagelser begrenset seg ikke til 

rombokasmen. Jeg fortsatte å studere forkastninger og 

relaterte strukturer, noe som fikk kollegaene mine til å erte 

meg: «Gamle Max prøver å oppfinne kruttet.» Men 

spesialiseringen min førte til en invitasjon til Singapore og 

Djakarta, der jeg la fram teoriene mine for Phillips-

kontorene. 

Figur 9 gir en kort beskrivelse av teorien jeg 

presenterte for Philips-kontorene i Sørøst-Asia. 

 



Figur 9 

 

 

I første trinn oppstår den første foldingsfasen 

forårsaket av en kompresjon fra siden, som skyldes et 

system av forkastninger med gamle strukturer, farget med 

gult. Oppå disse forkastningene avlegges lag 3, som i sin 

tur presses sammen over de gamle strukturene (trinn 2) og 

deretter utsettes for kompresjon fra siden (trinn 3) som til 

slutt (trinn 4) former yngre strukturer som ikke 

harmonerer med de gamle. Med andre ord sammenfaller 

ikke de gamle antiklinale, farget gult, der oljen har hatt tid 

til å samle seg, med de nye, farget grønt, som er altfor unge 

til å ha samlet olje. I den store konsesjonen som Phillips 

eide nord for øya Natuna, insisterte Djakarta-kontoret på 

å bore i de store, unge strukturene, som alltid viste seg å 

være tørre, og ignorere de gamle strukturene som i mine 

øyne var mer lovende. Jeg hadde bygget noen små 

geometriske modeller for å vise at de i stedet burde 

konsentrere innsatsen rundt de gamle strukturene, som 

hadde hatt rikelig med geologisk tid til å akkumulere olje. 

Men jeg snakket for døve ører, og den enkle teorien min 

ble aldri akseptert.  

Tre år på rad vant jeg The Bullshit Throwing Award, det 

vil si premien som går til den som har mest rykende fersk 



svada å komme med på årsmøtet for letesjefene i Phillips, 

som gikk av stabelen på selskapets hotell i Fort Lauderdale 

i Florida. Dette var ærerike år for selskapet og det var 

mange penger i omløp, ettersom oljeprisen fortsatte å 

stige. Phillips sendte meg rundt omkring i verden for å 

finne ut hvor oljen gjemte seg i de komplekse strukturene 

rundt øykjedene i havet, i fjellkjedene og i de sedimentære 

bekkenene som skjulte seg i havet på dypt vann. Etter bare 

to år i Bartlesville ble jeg igjen overført til London, der jeg 

fikk jobben med å koordinere studien av de komplekse 

strukturene i Nordsjøen. En mengde oljefunn ble gjort 

mens jeg var sjef for tolkningen i London, med tittelen 

regionsgeolog. I London fikk jeg et rørende brev fra kona 

til Hank, som informerte meg om at han hadde dødd av 

lungekreft. Jeg gråt ved tanken på at det alltid er de beste 

som takker for seg først, og fordi jeg hadde mistet en 

læremester og en venn. C’est la vie! 

På den tiden bodde jeg igjen med familien i 

Wimbledon og det var der jeg ble kjent med min jødiske 

venn Aharon, som var født i Irak og både snakket flytende 

arabisk og hebraisk. Vi ble gode venner og tilbrakte mye 

tid sammen med konene og barna våre, men en gang iblant 

gikk vi på puben alene for å drikke øl og snakke om 

politikk, filosofi og religion. Vi hadde begge god 

kjennskap til bibelen, og Aharon var imponert over at jeg 

i ung alder hadde lest og nesten lært Predikantens bok 

utenat, altså bestemte han seg for å lære meg 

grunnleggende hebraisk. Men Aharon, som også kjente 

Koranen inn og ut, overtalte meg også om at for å ta vare 

på symmetrien, måtte jeg også studere Koranen på 



originalspråket. «Selv om jeg personlig ikke er troende og 

er en fullstendig sekulær jøde, vet jeg at det ikke bare er 

Bibelen og Det nye testamentet som rommer sannheten, 

men det også finnes mye sannhet i Koranen!» Det var 

Aharons ord, og Aharon hadde alltid mye fornuftig å 

komme med, altså kjøpte jeg en bok om arabisk 

grammatikk og Aharon tok opp leksjonene til meg på en 

båndopptaker med sin utmerkede arabiske uttale fra Irak. 

Da jeg bare halvannet år senere ble forfremmet til 

sjefsgeolog og overført til Filippinene med familien, fikk 

jeg besøk av Aharon, som hadde vært i Hong Kong for å 

gjøre forretninger og benyttet anledningen til å teste 

arabisknivået mitt, som begynte å bli ganske 

tilfredsstillende, men ikke bra nok i hans øyne til å begynne 

å studere Koranen. Mens de gamle jødene var nomader 

som beduinene, som fulgte kveget sitt mot stadig nye 

beitemarker, var vi også blitt en familie av nomader som 

reiste overalt der det fantes mulighet til å finne olje. Men i 

motsetning til beduinene, var vi luksusnomader som reiste 

i første klasse på flyet og bodde på femstjerners hoteller, 

helt til vi flyttet inn i luksuriøse hjem.  

C’est la vie! 

 

 

Anilao 

 

De to årene vi tilbrakte på Filippinene ble en fantastisk tid 

for hele familien og en slags lang ferie, betalt av Phillips. 

Selv om arabiskstudiene og jobben som sjefsgeolog 

tok opp mesteparten av tiden min i ukedagene, var de ikke 



til hinder for at den unge familien min fikk slappet av og 

moret seg i helgene. Når jeg hadde en dag fri, reiste vi alle 

til Anilao, en liten fiskerlandsby som befant seg på ett av 

de tre Batanga-halvøyene, bare en time sør for Manila. 

Anilao besto av en håndfull hytter innerst i en trang vik 

mellom to halvøyer. Fiskerne hadde bygget en annen, 

rustikk landsby sirka to kilometer lenger sør, på halvøya 

lengst mot øst, og med sine store kanoer, bangka-ene, 

fraktet de turistene fra Anilao til landsbyen og kom og 

hentet dem igjen når de skulle dra. Bangkaene var store, 

smale kanoer med store bambusflyter på hver side som 

sørget for stabilitet. De var utstyrt med påhengsmotor og 

fartet rundt i forrykende fart på havet rundt hele 

Filippinene. Landsbyen var et vidunder av filippinsk 

teknologi. Den var oppført helt og holdent på vannet, med 

pæleverk av bambus, alle husene var av bambus og flettet 

rørsiv, slik at turistene kunne hoppe rett ut i havet fra 

hyttene sine og bade i et fantastisk hav. Man kunne 

observere fisker i alle farger og fasonger med maske, det 

var flere arter kråkeboller, noen med lange, spisse pigger 

som det var lurest å unngå, andre med tjukke, røde pigger, 

det var koraller av alle typer og store svamper i mange 

farger. Barna kunne svømme i grunne farvann med maske, 

fulgt av mødrenes årvåkne blikk fra bambusmoloen. 

Allerede i ung alder var Aleks dreven til å snorkle og 

tilbrakte flere timer i vannet med å studere alle de 

fortryllende detaljene på havbunnen, og søsteren hans, 

Karoline, hadde allerede lært å svømme med armringer. 

Dukket det opp en sjøslange med hvite og svarte striper, 

svømte den bedagelig av sted og passet sine egne saker. 



Stedet var fri for farer. Alle hyttene var innredet med dusj 

og bad, som var enkle men alltid plettfritt rene. Så var det 

en stor stue med flere bambuslenestoler og et stort, lavt 

bambusbord der man spiste middag og kvelds. Om 

morgenen fikk vi kaffe og te og filippinske kaker, lokale 

eksotiske frukter, bananer, ananas og papaya, og til middag 

og kvelds ble det servert en eneste risrett, en slags paella 

med fisk og reker i en saus av kokosmelk. Om kveldene 

dukket det på mirakuløst vis alltid opp noen øl av merket 

San Miguel, og iblant en lykkebringende whiskyflaske som 

mennene drakk, mens det for fruene ikke manglet deilige 

cocktailer laget av rom og eksotiske frukter. Når man ikke 

spiste og sov, lå man og bløtgjorde seg i det blikkstille 

vannet. Landsbyen ble forvaltet av en håndfull blide og 

hyggelige mennesker, med servitørene og vaskedamer som 

jobbet uten at man la merke til dem. Landsbyens 

organisasjon og stil, for ikke å snakke om kokkenes 

profesjonalitet, tjenerne og båtførerne, gjorde inntrykk på 

hele familien min, som i løpet av alle reisene våre aldri 

hadde opplevd et så velutviklet og effektivt 

stammesamfunn. Prisen for en helg i landsbyen, inkludert 

bangkaene, var virkelig rimelig, selv til Filippinene å være. 

I mitt sinn er Anilao blitt stående som en modell til 

etterfølgelse når det gjelder livet i stammen, et sted der det 

er mulig å leve lykkelig.  

I Manila ble jeg medlem av yachtklubben og kjøpte 

meg en drage, en fantastisk konkurranseseilbåt av tre, og 

med den deltok jeg i mange regattaer sammen med åtte 

andre drager. Jeg vant sjelden, men hadde stor glede av å 



delta i regattaene og ble lidenskapelig opptatt av seiling, 

som jeg senere fortsatte å dyrke i Singapore og Norge.  

I Manila kom jeg helt fra første i konflikt med sjefen 

min, som vi kalte Ayatolla Jimmy Smith på grunn av hans 

diktatoriske og umedgjørlige lederstil. Kontoret på 

Filippinene var hans domene, og ettersom han nærmet seg 

pensjonsalderen, hadde han tenkt å bli værende i det vakre 

landet så lenge som mulig. Alle geologiske teorier som 

avvek fra hans egne, ble dømt nord og ned. Han hadde 

allerede byttet ut to sjefsgeologer som var uenige i teoriene 

hans, og jeg var den tredje. Jimmy så meg rett inn i øynene 

og sa: «Jeg driter i hvor mange av sjefsgeologene mine som 

må ta selvmord på veien, men det er olje i Filippinene og 

jeg kommer til å finne den!» 

Stridens eple mellom meg og Jimmy var den store 

konsesjonen vår i Palawan, der Phillips allerede hadde 

boret en tørr brønn. Etter en nøye undersøkelse av 

bergprøvene fra brønnen Palawan 1, som vi hadde boret 

til havs på kontinentalsokkelen foran øya, innså jeg at 

bergarten dreide seg om en herdet, livløs leire som på 

geologispråket ble kalt subduksjonsblanding. Problemet 

var at hele konsesjonen vår befant seg i en 

subduksjonssone der avleiringene hadde lagt seg i en 

gammel grop ved enorme dyp, og med tiden hadde 

forvandlet seg slik at ethvert spor av porøsitet eller 

organisk innhold hadde forsvunnet. Det dreide seg om en 

subduksjonsrygg der det ikke var håp om å finne olje. 

Bergarten var blitt fordøyd av gropen og gulpet opp igjen 

etter å ha blitt «kokt» i jordens dyp. Strukturene som var 

blitt kartlagt av uvitende geofysikere, var 



diffraksjonsstrukturer som skyldtes geofysiske fenomener 

forårsaket av forkastningene i subduksjonssonen under 

Palawan. Det var diffraksjonsstrukturer som forsvant når 

man bearbeidet seismikken ordentlig. Teorien min ble 

bekreftet av den nye sjefsgeofysikeren, Alan Peyton, som 

var blitt overført til Manila samtidig med meg, og av hans 

spesialiserte seismolog, tyrkeren Tulu Gurkan, som hadde 

gått gjennom hele seismikken på nytt og fått de 

strukturene til å forsvinne.  

Jeg hadde drept hjertebarnet hans, og Jimmy tilga meg 

aldri den forbrytelsen.  

Men en geolog er som en katt: Uansett hvordan han 

faller, klarer han alltid å rette seg opp igjen i luften og lande 

på alle fire. Med andre ord, selv om avleiringene i 

subduksjonssonen var uten utvinningspotensial, var 

kontinentalsokkelen i Kinahavet som sank ned under 

Palawan, full av fossile korallrever, særlig under nordvestre 

Palawan, som bar alle tegn på å være fulle av olje og gass. 

Alan Peyton gjorde seismikktolkningene sammen med 

meg og vi forberedte et kart som viste at det dype havet 

foran Palawan var langt mer interessant enn det grunne 

farvannet. Jimmy svelget kamelen og gjorde gode miner til 

slett spill.  

Fordi han hadde utviklet nære bånd til de filippinske 

myndighetene, fikk Jimmy umiddelbart innvilget sin 

søknad på en enorm konsesjon som dekket hele det dype 

havet rundt Palawan. Dybden varierte mellom 200 og 

2000 meter, og med dagens teknologi kunne man bore 

uten store problemer helt ned til 500 meters dyp. Og som 

alle vet, framtiden er i Allahs hender og hvem visste hvilke 



teknologier menneskene ville utvikle i framtiden? Jeg 

husker det Jimmy svarte, før vi boret en brønn i nærheten 

av øya Leyta, da jeg sa til ham at mer enn et korallrev, bar 

strukturen alle tegn på å være en vulkan. «Har du studert 

korallrevenes psykologi, siden du er så sikker på at det ikke 

er et korallrev?» Brønnen ble boret og ved tusen meters 

dyp begynte vi å registrere fragmenter av svart lava, grå 

ryolitt og rødlig obsidian, som alle er produkter av 

vulkansk aktivitet. Vi fortsatte å bore gjennom vulkansk 

aske og lava i tusen meter til, uten å finne spor av olje og 

gass, helt til jeg gikk til Jimmy med anmodning om å 

avslutte boringen, siden vi var i ferd med å bore ned i en 

vulkan. «Jeg vet at det er en vulkan, men fortsett å bore!» 

svarte Jimmy blek om nebbet. Etter ytterligere 500 meter 

gjennom lag av lava ble brønnen stanset av Mert Simon, 

visepresidenten for oljeleting ved Singapore-kontoret, før 

vi nådde jordens midte. Det var menn som Jimmy, menn 

med en stålvilje som hans, som hadde bygget den 

mektigste oljeindustrien i verden, den amerikanske 

oljeindustrien. La oss ikke glemme det! 

Fra Bartlesville kom ordren om å finne letepartnere og 

Jimmy, Alan og jeg dannet en liten gruppe som reiste 

rundt i verden for å prøve å selge ideen om å bore på dypt 

hav i konsesjonen vår i nordvestre Palawan, siden vi hadde 

identifisert flere lovende korallrev. Jimmy satt alltid taus 

under presentasjonene mine, og iblant kritiserte han dem: 

«Jeg likte ikke stilen din i dag. Tonen din var altfor 

akademisk.» Men til slutt klarte vi å overtale Shell til å bli 

partneren vår. Etter min akademiske presentasjon, sa Dr. 

Frankel, en hollandsk jøde som var letesjef i det gedigne 



selskapet Shell: «Kjære Max, vi tror ikke på mirakler, men 

må jammen satse på dem når vi skal finne ny olje!» Så 

forsvant Frankel inn på Jimmys kontor for å bli enig om 

betingelsene for avtalen mellom Shell og Phillips. 

Avtalen ble inngått, og resten er historie – som gir 

Jimmy rett. Til sammen 126 letebrønner er blitt boret på 

Filippinene til dags dato, hvorav 95 ble boret i vårt område 

i nordvestre Palawan. Oljefunnene var 21, og 6 av dem ble 

utvunnet, da de inneholdt reserver som ble ansett for å 

være økonomisk drivverdige. Til i dag er det i nordvestre 

Palawan blitt produsert 54 millioner fat olje og 4 millioner 

fat flytende petroleumsgass, så vel som 67 milliarder 

kubikkfot med gass, særlig i korallrevene fra Miocen! Og 

leteaktiviteten fortsetter – se figur 10.  

C’est la vie! 

 

Figur 10 

 

 

 

Singapore 

 

Etter Manila ble jeg overført til Singapore, og da jeg kom 

hjem og fortalte at vi skulle flytte, ble jeg møtt av gledesrop 



fra hele familien. Også de var blitt herdede nomader og 

gledet seg til å utforske nye deler av verden. Så hadde vi 

også den italienske sangen, som Aleks alltid sang på Sicilia 

når vi var på ferie i strandhuset vårt ved Santa Maria del 

Focallo: «Singapore, vado a Singapore, vi saluto belle signore!» 

Singapore, jeg drar til Singapore, hei på dere, vakre damer! 

Og det var ingen tvil om at det hadde en fascinerende aura 

av mystikk som tiltrakk oss. På det nye kontoret, som 

befant seg i Newton Tower, en liten, rund skyskraper i 

nærheten av Newton Circus, ledet jeg i egenskap av 

regionsgeolog arbeidet til fire geologer som studerte de 

geologiske bekkenene i hele Asia og stillehavsområdet, 

inkludert Australia og Ny Zealand. Også tiden i Singapore 

ble fantastisk, ikke bare for meg, men også for Gerd og 

barna, som vokset opp i den superteknologiske og 

ekstremt velorganiserte byen. Jeg ble straks medlem i den 

største yachtklubben i Singapore, Changi, der jeg kjøpte 

en seilbåt og der familien min tilbrakte helgene på 

stranden, mens jeg deltok i utallige regattaer rundt øya. I 

Singapore hadde jeg tatt koranleksjoner hos en lokal, 

malayisk imam, Imam Taleb, som hadde arabisk blod i 

årene. I et helt år lærte jeg å lese Koranen med syngende 

stemme, slik muslimene gjorde, og etter det første året 

hadde jeg allerede lært mange av de mest berømte versene 

i den hellige boken utenat. Jeg dro ofte på forretningsreiser 

i ulike land i Asia og i Stillehavet, og når jeg var ute på 

reise, tok jeg alltid med meg en liten Koran i lommeformat 

som jeg leste på flyplasser og på flyet for å slå i hjel tiden 

og sørge for Allahs velsignelse. I tillegg til min kjennskap 

til arabisk, hadde jeg også fordypet meg i bibelen, etter å 



ha kjøpt en stor bibel i Singapore med hebraisk tekst i Det 

gamle testamentet og greske tekst i Det nye testamentet. 

Bibelen ble kalt en «interlineær bibel» fordi det under hver 

tekstlinje fantes en engelsk oversettelse, ord for ord. Mine 

nye italienske venner mente at jeg var gal, men jeg var 

interessert i å fordype meg i religionenes hemmeligheter 

for å finne ut om Gud virkelig fantes.  

Også min profesjonelle erfaring vokste eksponentielt 

etter hvert som tiden gikk. Jeg var virkelig blitt en dyktig 

oljegeolog. En gang mens jeg satt på flyet fra Singapore til 

Bangkok med Thai Airways i første klasse, prøvde 

mannen i setet ved siden av meg å sjekke opp den vakre 

flyvertinnen som serverte oss sjampanje og kaviar. Han 

hvisket til henne på thai, og hun smilte lurt, men det var 

tydelig at hun var med på leken. Så henvendte 

nabomannen seg til meg på engelsk, og ga meg en 

kortfattet, men viktig leksjon i buddhisme: «Forskjellen 

mellom dere kristne og jøder og oss buddhister, er bare én 

liten detalj: Som referansepunkt har dere Gud, som er 

perfekt, altså blir dere frustrert av at dere aldri vil oppnå 

Hans perfeksjon. Vi, derimot, starter fra bunnen og prøver 

å perfeksjonere oss gjennom hele livet, og hvis vi synder 

90 prosent av tiden, kan vi rettferdiggjøre det med at en så 

ussel skapning som mennesket aldri kan ha håp om å 

oppføre seg ordentlig i mer enn 10 prosent av tilfellene.»   

Vant som jeg var til å utforske jordas geometri, var 

neste skritt å forstå Guds og skaperverkets geometri, og 

mer enn noen annen religion, ble buddhismen til hjelp i så 

måte. Sammen med Phillips’ sjefstegner, kineseren Ong, 

og regnskapssjefen, inderen Raja, tok jeg ofte lunsjpausen 



i matbodene på Newton Circus og spiste et spartansk, 

kinesisk måltid. Ong var buddhist og ga meg et par bøker 

om buddhisme som jeg fremdeles har i bokhyllen, blant 

mine andre bøker om religion, og Raja, som var inder, var 

naturligvis hinduist og tilhørte en religion som hadde 

toleranse for alle andre religioner. Mens vi spiste, vekslet 

vi ideer om våre respektive gudsbegreper. For dem var 

Gud summen av alt, det store, mystiske Altet som skjuler 

seg bak virkeligheten, og de ba aldri Altet om noe, fordi 

det var uoppnåelig og kanskje ikke engang eksisterte. For 

meg, derimot, var Gud en matematisk kraft som styrte 

universitet gjennom sannsynlighetslovene. Jeg var enig 

med dem i at det ikke nyttet å be Gud om tjenester, siden 

det helt sikkert ikke var Han som var sjef. Med muslimene 

hadde jeg lite kontakt, annet enn med koranlæreren min, 

Taleb. Etter å ha psykoanalysert og studert ham i 

månedsvis, innså jeg at også for Taleb var Allah 

Sannsynligheten, og at hele framtiden lå i Hans hender. 

Fra det perspektivet var jeg helt enig med ham i at dette 

var selv kjernen av koranens åpenbaring. Det kan virke 

underlig, men ideen om den guddommelige 

Sannsynligheten er et like dypt gudsbegrep som ideen om 

alle tings Enhet eller en uendelig Ånd som vet og ser alt.  

 

 

Ferier på Sicilia og i Norge  

 

Helt siden jeg var ung, hadde jeg hvert år tilbrakt noen 

dager på ferie hjemme hos min tante Maria, i huset hennes 

ved kysten av Ispica, nærmere bestemt Santa Maria del 



Focallo. Etter at jeg giftet meg, hadde jeg fortsatt vanen, 

og huset til tante Maria var blitt et referansepunkt for alle, 

særlig for ungene som hvert år gledet seg til feriene på 

Sicilia. Vi fortsatte å dra dit på ferie selv om vi bodde på 

steder meg et fantastisk hav, som Manila og Singapore, 

ettersom Sicilia var stedet vi betraktet som «hjemme». 

Huset lå ved havet og den store stranden som strakte 

seg fra Pozzallo til Cirica, så å si uavbrutt i 12 kilometer. 

Det var et svært enkelt hus, som var blitt bygget med et 

blikk for å spare penger, men til forskjell fra andre hus, var 

det omringet av en stor vinmark og mange store oleandre. 

Stedet var langt fra chic, men så idyllisk og vilt at det utøvde 

en stor tiltrekningskraft på meg og familien min, som var 

vant til å bo i store byer som London, Manila og 

Singapore. Havet var blågrønt og veldig rent, og foran 

huset et par kilometer fra kysten hadde vi Purreøya, et 

yndet mål for alle som eide en båt. Og jeg var naturligvis 

en av de få som ikke bare eide en båt, men til og med to 

båter, en liten Laser i glassfiber og en liten glassfiberbåt 

med påhengsmotor.  

Jeg syntes stedet var det vakreste stedet på jord, siden 

jeg hadde kjent det helt fra ungdommen, og Gerd var enig 

med meg, for vannet i havet var betydelig varmere enn 

vannet i de norske fjordene, men også fordi den 

langgrunne stranden var perfekt for småbarn. Huset var 

fullt av katter som tante Maria behandlet som barna sine, 

og hun hadde i tillegg et par hunder, Peggy og Bobby, som 

holdt henne med selskap. På den store, sementerte plassen 

foran huset, som tante Maria hadde fått bygget for å kunne 

snu bilen sin uten å måtte rygge, kunne barna sykle rundt 



og rundt uten fare. Foran huset var det en vei som måtte 

krysses når vi skulle til stranden, så var det noen store 

sanddyner dekket av viltvoksende middelhavskratt og 

grønne akasier, før man nådde den brede stranden med fin 

sand der barna bygget slott og murverk i vannkanten. 

Havet var nesten alltid rolig og vannet var så grunt at man 

kunne svømme uten risiko.  

Så var det tante Maria, som jeg vokset opp med etter 

at moren min døde under krigen, og som følgelig ble som 

en hengiven bestemor for barna mine, som alltid var klar 

for å passe dem. I min lille glassfiberbåt med flat bunn og 

en liten påhengsmotor på fire hestekrefter, forflyttet vi oss 

hastløst fra stranden til Purrøya for å bade i det vakre 

havet som ikke sto noe tilbake for Karibien. Når vi reiste 

av sted etter ferien, fikk jeg hjelp av noen venner til å legge 

båten i garasjen, så dro vi den ut på stranden igjen når jeg 

kom tilbake neste år. Noen år senere hadde fetteren min 

fra Cervia, Zorz, som var en berømt atlanterhavsseiler, tatt 

med seg en liten konkurranse båt, en Laser, i sin store 

varebil, og med den hadde han lært meg de første 

grunnreglene i seilingen og smittet meg med en lidenskap 

for sporten som jeg fremdeles dyrker den dag i dag. Da 

Zorz reiste hjem igjen, i stedet for å ta med seg Laseren 

tilbake til Cervia, solgte han den til meg, og nå hadde jeg 

altså to båter å bruke i Middelhavet, en seilbåt og en liten 

motorbåt. Det sier vel seg selv at vi alltid var opptatt med 

å drasse med oss motorer, seil og ror fram og tilbake 

mellom huset og stranden, for hadde vi lagt igjen noe av 

utstyret på stranden, ville noen garantert ha stjålet det. 

Nesten hvert år fikk vi besøk av de gamle vennene våre 



fra Norge, Gordon og Eva McLanachan, og med dem dro 

vi ut til Purrøya for å bade i det fantastiske vannet. Det var 

Gordon som hadde døpt den eneste stranden på øya 

«Baby Beach» i Aleksanders ære, siden han allerede som 

baby var glad i å plaske i vannet der. Iblant fikk vi også 

besøk av vennene våre fra Lagos, Annamaria og hennes 

nye mann, Vittorio. Slik fikk vi, vennene våre og særlig 

barna våre et referansepunkt og et mål for feriene våre. Da 

vi kom skrubbsultne tilbake fra stranden, fikk vi alltid et 

godt måltid av tante Maria, for eksempel spaghetti med 

hennes berømte ragù fra Romagna. Uansett hvor vi bodde 

i verden, var det vårt sommerparadis. I årenes løp utvidet 

jeg huset og bygget en andre etasje til familien min. Så, 

med tanke på framtiden, bygget jeg en tennisbane og en 

stor, dekket veranda med vedovn for å lage pizza. I 

Pozzallo kjøpte jeg også en leilighet til tanten min langs 

byens strandpromenade, der tante Maria tilbrakte vinteren 

før hun flyttet til strandhuset om våren. Slik ble Pozzallo 

landsbyen vi alle tenkt på som vårt hjem. 

Også i Norge hadde vi et referansepunkt, huset til 

moren til Gerd, det vil si «mormor», der vi hvert år 

tilbrakte deler av ferien. Men i Norge hadde vi naturligvis 

også en hytte på fjellet, i Ål i Hallingdal, som vi fikk bygget 

med tømmer av en dyktig byggmester fra stedet, Olav 

Bøygaard, så tidlig som 1973, og innviet påsken etter for å 

stå på ski. Nordmenn pleier å være rolige og flegmatiske 

mennesker, men Olav Bøygaards personlighet gjorde 

inntrykk på meg fra første stund, ettersom jeg aldri i mitt 

liv hadde møtt noen som var så «cool» som ham. Olav lot 

seg aldri vippe av pinnen, uttrykte seg mildt og vennlig og 



opprettholdt en konstant, serafisk ro. For å vise oss et 

eksempel på en hytte han hadde bygget, viste han oss den 

vakre tømmerhytta han hadde bygget til seg selv. Jeg 

spurte om han kunne bygge en liknende hytte til meg, bare 

litt større, og dessuten bygge et stabbur som vi kunne 

bruke som utedo. For hvert spørsmål jeg stilte, svarte han 

langsomt og med lav røst: «Jo da, det kan vi nok ordne.» 

For ham var det ingenting som ikke kunne ordnes. Han 

fortalte meg at han ville begynne å bygge hytta den 

vinteren, etter å ha valgt tømmeret, stykke for stykke, i 

skogen, i akkurat den rette størrelsen til hytta jeg hadde 

bestilt.  

«Kan du også bygge en mesanin oppunder taket?» «Jo 

da, det kan vi nok ordne.»  

«Kan du grave en vannbrønn og bygge et lite skur til 

brønnen ved siden av huset?» «Jo da, det kan vi nok 

ordne.» Så da vi kom tilbake til Norge fra Bartlesville for 

å tilbringe påsken på fjellet, sto hytta klar og var en liten 

arkitektonisk juvel bygget med tømmer, der alt var perfekt 

konstruert. I mange år brukte vi hytta i feriene om 

vinteren, og hele familien ble utstyrt med langrennsski og 

lærte å stå på ski, bortsett fra Gerd, som var født i Norge 

og allerede var født med ski på beina. Også jeg hadde lært 

å stå på langrennsski, og så lenge skråningen ikke oversteg 

3 prosent, klarte jeg også å holde meg på beina og gjøre en 

ganske god figur.  

Så, med tiden, begynte vi å bruke hytta sjeldnere, 

ettersom den mer enn en kilde til avslapning var blitt en 

kilde til stress. Vi kom fram i bilen i en meters snø og 

måtte måke en femti meter lang sti fra parkeringsplassen 



til hyttedøren. Så måtte vi frakte bagasjen, sengetøyet og 

dynene og all maten, melken og vinen som vi trengte for 

å overleve en uke på fjellet.  

Min jobb besto i å tenne oljefyren, en infernalsk 

innretning som så ut til å endre struktur fra år til år, mens 

temperaturen på innsiden av hytta var ti minusgrader. 

Kona mi anklaget meg for å være ubrukelig fordi jeg aldri 

husket hvordan oljefyren fungerte, og hun hadde muligens 

et poeng. Så skulle vi tenne i peisen for å varme opp stua 

og skape et innemiljø som egnet seg for menneskelig liv. 

Det sier vel seg selv at vi alltid var veldig stressa.  

Stedet var en vakker vinteridyll, men for avvekslingens 

skyld begynte vi etter hvert å teste ut et høyfjellshotell, der 

vi kunne parkere i en ferdigmåket parkeringsplass og 

umiddelbart slå oss ned foran peisen i entreen og nyte den 

deilige varmen mens vi bestilte en kopp kaffe og ble 

oppvartet av alle. De to livsstilene kunne ikke 

sammenliknes, og med tiden begynte vi å bruke hytta bare 

om sommeren, eller for å dra på sopptur noen få dager i 

året. Norge er allerede et kaldt land og det virket synd å 

dra på fjellet om sommeren, når det var fint vær, bare for 

å hutre og bli våte i gråvær og regn, når vi i stedet kunne 

oppholde oss ved Oslofjorden, så til slutt bestemte vi oss 

for å selge hytta i 2008 og de få gangen vi har vært på fjellet 

siden, har vi bodd på et varmt og fint hotell, uten å se oss 

tilbake.  

C’est la vie!  

 

  

Tilbake til Norge 



 

Dessverre ble vi bare to og et halvt år i Singapore, siden 

jeg fikk beskjed om å flytte til Stavanger. Som belønning 

for arbeidet jeg gjorde hadde Phillips forfremmet meg til 

sjefsgeolog i Manila, så regionsgeolog i Singapore og til 

slutt sjefsgeolog i sin største operasjon, oljeletingen på den 

norske kontinentalsokkelen, basert i Stavanger i Norge. 

Etter bare to år ble jeg letesjef for Phillips i Norge, men 

det var en alvorlig feil som bidro til en langsom uttværing 

av flaksen min i årene som fulgte.  

Selv om overføringen til Norge var gunstig med 

tanke på å integrere barna i morens hjemland, reagerte 

familien uten begeistring på budskapet til å begynne med. 

Selvfølgelig ville vi før eller siden ha måttet vende tilbake 

til Europa, men livet i Det fjerne Østen var så interessant 

og spennende at det var vanskelig å forestille seg en 

annen livsstil enn den de allerede var blitt vant til. 

Problemene begynte altså da jeg ble overført fra 

Singapore til Norge i en alder av 43 år, først som 

sjefsgeolog og så, to år senere, som letesjef. Til å begynne 

med var jeg sjefsgeolog for leteaktiviteten, men Phillips 

hadde bestemt seg for ikke å lete mer, altså var jeg ikke 

sjefsgeolog for andre enn meg selv. Dette ga meg 

muligheten til å fortsette de geologiske studiene mine og 

oppdatere meg på Norges geologi etter mange års fravær. 

Jeg hadde tilgang til de seismiske linjene ikke bare til alle 

oljebrønnene i Nordsjøen, men også til området nord for 

62° breddegrad, der flere selskaper hadde begynt å finne 

store olje- og gassreserver, og jeg hadde også mye data 

om området mellom Nordkapp og Svalbard, der Phillips 



hadde vært med på et gassfunn og der andre begynte å 

gjøre andre funn. Sjefen min i Stavanger var Dave 

Morris, en interessant type som alltid var klar for å 

analysere virkeligheten fra et filosofisk perspektiv. Dave 

var ekspert på geokjemi, og følgelig ute av sitt rette 

element når det gjaldt å vurdere et geologisk eller 

geofysisk problem. Men Dave hadde en veldig god 

egenskap: Han stolte på mennene sine og særlig på 

sjefsgeologen på utviklingssiden, Bill Van Goidtsnoven, 

på sjefsgeofysikeren, Don Shorey, og naturligvis på meg, 

som var sjefsgeologen for leteaktiviteten. Dave satte seg 

nesten alltid sammen med oss, det vil si sammen med Bill 

og meg, ved bordet vårt i Phillips’ kantine, og spiste lunsj 

med oss. Vi snakket om løst og fast og hadde det alltid 

hyggelig, men snakket aldri om arbeidet vårt, som ville ha 

gitt oss fordøyelsesbesvær på flekken. Bill var en fargerik 

karakter og en endeløs kilde til vitenskapelig filosofi, 

ettersom han var mer enn femti år gammel, hadde sett 

litt av hvert i livet og det var en fryd å høre ham fortelle. 

Dave lyttet med interesse, så trakk han sine egne 

slutninger. Også jeg bidro med mitt, men som vanlig på 

et område som kan defineres som opplyst bullshit. Og vi 

lo godt. Det var et godt og avslappende liv som ga meg 

friheten til å utvikle min modell av Ekofisk-krittet og 

skrive min anerkjente studie med tittelen: Stress field model 

for the chalk, som forklarte alt og satte meg på kartet hos 

partnerselskapene til Phillips, det vil si Agip, Elf, Norsk 

Hydro og først og fremst Petrofina, der geologen Michel 

D’Heure hadde gjort en fordypningsstudie på det samme 

feltet, men uten å nå mine konklusjoner, selv om han 



ikke landet langt unna. Min modell var naturligvis 

geometrisk og kunne forklares med stresset som ble 

skapt i et lag av kritt, som var utsett for kompresjon fra 

siden og bøyning under stress. Den øverste delen av laget 

var utsatt for sterk spenning, som opprettholdt krittets 

opprinnelige porøsitet, mens den nederste delen, under 

den nøytrale linjen, var utsatt for kompresjon, som ga en 

negativ effekt på porøsiteten men til gjengjeld skapte 

sprekkene som var nødvendige for å øke bergets 

permeabilitet. Figur 11 viser figur 22 fra studien min, 

illustrerer mekanismen og forklarer 

permeabilitetsbarrierene som formet seg langs siden av 

strukturene og minsket bergets porøsitet og 

permeabilitet.  

 

Figur 11 



 



 

Figur 12 



 



 

 

Figur 12, over, viser distribusjonen av porøsiteten 

forårsaket av stresset i krittet i de ulike reservoarene i 

Ekofisk-feltet. Forholdet mellom porøsitet og bergets 

stresstilstand var klar, og sjefen min, Dave Morris, forsto 

det med en gang. Selvfølgelig var det folk som rakket ned 

på teorien blant de mange engelske geologene i Phillips, 

men på møtet jeg holdt for å illustrere ideene mine, kom 

Dave meg i forsvar og sa: «Dette er teorien til Max, og den 

er godt dokumentert. Hvis dere ikke er enige, foreslår jeg 

at dere kommer med en egen teori som forklarer 

porøsitetens distribusjon.» Og alle roet seg ned, siden de 

ikke hadde en bedre teori for å beskrive virkeligheten. 

Takket være studien min, var jeg blitt mer populær hos 

partnerne, men det ble min oppdagelse av at plattformene 

over Ekofisk-feltet var i ferd med å synke, som ga meg 

anerkjennelse hos ledelsen, der alle var ingeniører. En 

norsk driller kom inn på kontoret mitt en dag sammen 

med en av geologene mine, for å fortelle at han hadde lagt 

merke til at hullene i plattformen som beskyttet tanken til 

Ekofisk, som en gang hadde vært 5 over havoverflaten, nå 

bare var 4. Han hadde tatt bilder, og bildene talte sitt 

tydelige språk. Plattformen var i ferd med å synke. Jeg 

mistet ikke fatningen men ba geologen min, Mark Rogers, 

gjøre et søk på Internettet og i faglitteraturen for å se om 

liknende tilfeller av senkning hadde funnet sted i 

reservoarer andre steder i verden. Etter to dager leverte 

Mark dokumentasjonen på at liknende fenomener hadde 

funnet sted i California, der det hadde oppstått en 



senkning over et offshore-reservoar på så mye som 4 

meter. Så hadde han forberedt diverse slides for å forklare 

det inntrufne. Da jeg hadde fått all dataen, inviterte jeg 

sjefene til en presentasjon i konferansesalen på toppen av 

kontorbygningen. Til stede var toppsjefen Mike 

McConnel og hele ingeniøreliten. Teorien vår om 

senkning ble mottatt med forferdelse, men til slutt måtte 

de innrømme at den var sann. Ingeniørene satte 

umiddelbart i gang en detaljert studie og fikk bekreftet at 

det stemte.  

Plattformen hadde sunket hele 6 meter over Ekofisk, 

fordi produksjonen hadde tatt luften ut av reservoaret, for 

å si det på den måten, og fått berget over til å synke 

sammen. 

Mer enn mine evner som geolog, ble det den episoden 

som førte til at jeg ble forfremmet til letesjef, da Dave 

Morris ble overført fra Stavanger-kontoret. 

C’est la vie! 

 

 

Letesjef 

 

En leder gjør ikke jobben selv, men sørger for at jobben 

blir gjort av andre, og i mitt tilfelle hadde jeg 56 andre 

mennesker som jobbet for meg. Som letesjef hadde jeg en 

tydelig visjon om det jeg ville oppnå, og Phillips gjorde 

flere viktige oljefunn i løpet min tid som letesjef i Norge. 

Jeg hadde også overtalt Bartlesville til å søke om nye 

letetillatelser i Norge. Etter flere år med manglende 

interesse for oljeleting, hadde jeg oppfordret toppledelsen 



til å tenke på framtiden: Hva ville skje etter Ekofisk? Nå 

gikk alt som det suste, problemet var at vi hadde dårlig 

kontroll på budsjettet og selskapets økonomiske situasjon, 

grunnet oljeprisen, som hadde begynt å vise tegn på 

ustabilitet og som hadde begynt å gå ned to år etter at jeg 

ble overført til Norge. I tillegg hadde jeg en rekke 

innsigelser mot måten selskapet hadde begynt å behandle 

folk på. Mens Phillips i gamle dager var som en stor familie 

der lagarbeidet og brorskapsånden sto høyt, også i 

forholdet mellom lederne og de ansatte, ble de ansatte nå 

vurdert og kategorisert basert på høyst diskutable 

produktivitetsstandarder. Jeg hadde umiddelbart utviklet 

en sterk motvilje mot kommandoverktøyet som kalles 

«ytelsesanalyse», som de høye sjefene prakket på meg. 

Hvordan kan man kategorisere mennesker med 

sammensatte sinn og variert arbeidserfaring? Det er 

vanskelig nok å kategorisere hunder og kuer, for hvert dyr 

har sin særegne personlighet og sine spesielle egenskaper. 

Man har trøffelhunder, for eksempel, jakthunder, 

vakthunder og håndveskehunder; man har Chianina-kuen 

som gir utmerket slakterkjøtt og kua fra Modica for å lage 

caciocavallo-ost. Noen er flinke til å løse praktiske problemer 

og var gode geologer med tanke på utvikling og utnyttelse 

av oljereservene, andre var flinke til å tenke i tre 

dimensjoner og klekke ut nye leteteorier. Blant 

geofysikerne var noen flinke til å tolke seismiske linjer og 

konstruere vakre kart av bergformasjonene under jorda, 

mens andre, mer mattesterke, var gode til å behandle 

seismisk data og produsere linjer som var rene og lette å 

tolke. Så hadde vi tegnerne, sekretærene, dataspesialistene 



... Hvordan bedømme hva som er best av et eple, en pære 

og en appelsin, for ikke å snakke om en fiken og en 

blomkål? De ansatte ble på kunstig vis inndelt i fem 

kategorier: Nederst hadde man IN-personalet, som 

betydde improvement needed, eller forbedring trengs, mens de 

egentlig burde hete OUT, fordi disse menneskene, som 

kunne ha fått hjelp til å øke «ytelsen», støtt og stadig ble 

sparket ut av selskapet. Så hadde man PR-kategorien, altså 

proficient eller dyktig, det vil si dyktige nok, de som med 

andre ord gjorde jobben sin og ferdig med det. Så hadde 

man kategorien PR+, som gjorde litt mer enn det de ble 

bedt om: For eksempel, hvis du ba en av sekretærene om 

å hente en kopp kaffe til deg og hun serverte den med 

melk og sukker, tilhørte hun kategorien PR+. De beste 

ansatte ble kategorisert som HC, som betydde highly 

competent, høyt kompetente, så en sekretær som også 

serverte kjeks til kaffen og smilte vennlig, i tillegg til å 

utføre pliktene sine til fullkommenhet, var en HC. På 

toppen av pyramiden fant man EX-eliten, det vil si excellent 

performers, med andre ord geniene. Det var et svært 

urettferdig system og jeg oppdaget ganske fort at 

toppledelsen i selskapet brukte det til å rettferdiggjøre alle 

avskjedigelsene i de laveste kategoriene. Man kvitter seg 

med de svake, med dødkjøttet, med de invalide for å 

forbedre «rasen» og kun beholde de beste, vinnerne. Alt 

dette stinker av nazisme lang vei, ikke sant? Systemet 

hadde skapt en psykose som bredte om seg ikke bare på 

kontoret vårt, men også i resten av Stavanger. Hvis du gikk 

på supermarkedet for å kjøpe noe og fikk øye på en PR 

som handlet med kona og barna, kunne du ikke unngå å 



tenke at hele hurven, inklusive de minste barna, så ut som 

PR-uslinger, altså at de hadde dårlig klessmak og slepte 

med føttene som zombier rundt om i butikken. Eller du 

satt på kantinen og overhørte samtalen til Keya, en 

amerikansk geofysiker som var kategorisert IN, mens hun 

snakket med venninnen sin, en amerikansk geolog ved 

navn Estella (PR+) og beskrev en kjekk fyr hun nettopp 

hadde møtt, en ung ingeniør som var kategorisert HC. 

Bedriftskulturen som hersket var slik at lederne klart og 

tydelig fortalte de ansatte hvilken kategori de tilhørte, og 

at alle gikk rundt med en usynlig merkelapp hengende over 

hodet. Det minnet om systemet nazistene brukte da de 

delte jødene opp i ulike kategorier når de kom ut av 

togene: gasskammer nå, gasskammer senere, menn til 

tvangsarbeid, kvinner til husarbeid eller de tyske 

soldatenes bordeller, og så videre. Et hyggelig system, ikke 

sant? Keya var den første som fikk sparken, siden sjefene 

i USA hadde funnet ut at hun var inkompetent og uten 

forbedringspotensial, mens Estella overlevde ett år til 

mens hun vandret målløst rundt på kontoret med trist 

mine og mumlet profetiske ord om overhengende 

katastrofer og verdens undergang. En gang kom hun inn 

på kontoret mitt med en liten, syk plante og spurte om jeg 

vennligst kunne vanne den for henne, siden hun ikke 

lenger orket å ta seg av den. I tillegg til å lide av 

vannmangel, hadde planten også fått kuldesjokk i den 

norske vinteren da Estella hadde glemt å sette på 

termostaten på kontoret sitt. Estella fikk etter hvert for 

vane, mens hun vandret rundt på kontoret, å stikke hodet 

inn på kontoret mitt hver dag for å besøke planten, og 



viste den bekymrede omsorgen til en mor som besøkte sin 

syke datter på sykehuset daglig. I løpet av seks måneder 

hadde jeg klart å bringe planten tilbake fra dødens rand. 

Den var i god form nå, men Estella klarte jeg ikke å redde, 

en intelligent jødisk jente som fikk sparken tross min 

anbefaling om å beholde henne. Senere fikk jeg vite at 

Estella hadde fått en utmerket jobb i Washington, der hun 

ble ansatt i den amerikanske statsadministrasjonen. Keya 

ble vitenskapslærer i Vermont, der familien hennes bodde. 

Jeg prøvde i det lengste å kjempe mot implementeringen 

av det forferdelige systemet, og det første året 

kategoriserte jeg alle folkene mine som HC og EX. Men 

toppsjefene sa at det var umulig, at det måtte finnes noen 

på bunnen av pyramiden, og tvang meg dermed til å 

kategorisere noen av mennene mine på et lavere nivå, helt 

uten grunn, hvorpå ledelsen naturligvis sparket dem ut året 

etter. Dette inkluderte avskjedigelsen av min kjære venn 

Bill, sjefsgeologen for reservoargeologien, som var en 

intelligent 55-åring, og fordi han allerede var gammel, 

hadde han ikke lenger en framtid i det aggressive selskapet. 

Jeg hadde gjort alt jeg kunne for å redde Bill og forklarte 

at ved å gi ham sparken, ville selskapet miste en brønn av 

mangeårig, uerstattelig erfaring – Bill ville gjøre en 

utmerket jobb som sjefsgeolog til han gikk av med pensjon 

i en alder av 65 år! Men det nyttet ikke: Med den 

nazimentaliteten som hersket, skulle de gamle og svake 

elimineres. Bill fikk sparken og etterlot et tomrom som 

ikke kunne fylles. Senere fikk jeg vite at Bill hadde fått en 

veldig god jobb hos selskapet UMC, som noen venner av 

ham i Houston drev, og som sendte ham til Ekvatorial-



Guinea som direktør for aktivitetene deres der. Så når alt 

kom til alt, ble det bra for Bills karriere at han fikk sparken 

fra Phillips. Bill hadde en stor kvalitet, han var slu, en 

egenskap som er vanskelig å kategorisere men viste seg å 

være av avgjørende betydning i kontakten med de 

ekstremt slue mafiabossene som styrte det lille afrikanske 

ferieparadiset. Som vi vil se, var det han som flere år senere 

spurte om jeg ville erstatte ham i Ekvatorial-Guinea, etter 

at han gikk av med pensjon. Med andre ord er ingenting 

så galt at det ikke er godt for noe. Jeg på min side, som 

alltid var blitt kategorisert som «Max Melli: EX» av sjefene 

mine, hadde nå begynt å skape hodebry for dem. Jeg hadde 

begynt å vise feil innstilling: I stedet for å være på ledelsens 

side, var jeg på de ansattes side. Jeg var blitt et 

irritasjonsmoment for ledelsen. Etter tre år i den stillingen 

var det dette som utløste konflikten med ledelsen, som til 

slutt tvang meg til å forlate Phillips etter 19 år med 

interessant og produktivt arbeid for selskapet.  

 

 

Den endelige løsningen 

 

Økonomiske nedgangstider var ikke noe nytt i menneskets 

historie, helt siden bibelens dager, da de for eksempel 

kunne kalles uår, men denne gangen var det bare 

oljearbeiderne som ble utsatt for økonomisk nød og 

elendighet. Resten av verdensøkonomien gikk for fulle seil 

og fortsatte å vokse, mens oljefolket etter hvert ble en 

forfulgt gruppe som ble eliminert og behandlet som 

annenrangs mennesker: De ble fratatt sin verdighet av 



økonomiske årsaker og av mangel på framtidsvisjoner, 

takket være en naziliknende ideologi. Forfølgelsen av 

oljearbeiderne kunne ikke rettferdiggjøres av at oljeprisen 

gikk ned, og kunne ha vært unngått, tatt i betraktning at 

oljeprisen få år senere ville gå opp igjen til et enda høyere 

nivå enn før. Verdens oljereserver var begrensede og 

flesteparten lå i arabernes hender, som bare var ute etter å 

tjene penger. Nei, også i Norge skyldtes ikke forfølgelsen 

en underlig demagogisk teori, men finansfolkets grådighet 

og idiotien i de kortsiktige programmene til selskapene 

som ble styrt av regnskapsførere som handlet uten tanke 

på framtiden. Selv om jeg naturligvis overdriver litt for å 

skape en grotesk, komisk effekt, og ikke egentlig sidestiller 

oljefolkets lidelser med jødeforfølgelsene i Tyskland, må 

jeg si at jeg fremdeles liker å tenke på oljebransjens ledere 

i de årene som uniformerte nazister. Historien viser gang 

på gang at det ofte er de mest intelligente og kloke som 

hundses av de nærsynte og misunnelige.  

Men uavhengig av relevante historiske paralleller: 

Sjefene på Phillips’ hovedkontor hadde overreagert på 

svekkelsen i oljeprisen ved å utføre drastiske budsjettkutt. 

En kveld, det kan ha vært i november 1987, ettersom jeg 

husker at det var veldig mørkt ute, ble hele ledelsen innkalt 

på Den store sjefens kontor for å drøfte situasjonen. 

Phillips hadde sin operasjonsbase i en gedigen 

sementbygning i nærheten av Tananger, en liten havn 

noen få kilometer vest for Stavanger, på nordsjøkysten. 

Den store sjefen McConnell, som var amerikaner, og jeg 

var de eneste to utlendingene i ledergruppen, resten var 

nordmenn, ettersom fornorskningsprosessen som 



Bartlesville hadde påbegynt noen år tidligere, hadde 

erstattet alle de utenlandske lederne med nordmenn, for å 

spare penger. Det var sjefen som hadde innkalt til møtet 

for å diskutere budsjettkuttene og nedskjæringene i 

personalet grunnet nedgangen i oljeprisen. Og naturligvis 

var mitt hode det eneste som var på blokket i det møtet. 

«Hvor mange utenlandske geologer og geofysikere har du, 

Max, i tillegg til nordmennene?» spurte sjefen bryskt, med 

tordnende røst. Jeg fikk gysninger nedover hele ryggraden, 

hårene struttet som en hund som føler seg truet og gjør 

seg klar til å angripe. «Jeg har sju geofysikere og tretten 

geologer som er utlendinger, resten er unge og uerfarne 

nordmenn.» Jeg snakket med monoton, knapt hørbar røst. 

«Behold én geofysiker og fem geologer, for følge 

utviklingen av reservoarene som er i produksjon, og gi alle 

de andre sparken. Vi må ta en pause i oljeletingen så lenge 

oljeprisen er lav!» Det var Den store sjefens dom. Jeg 

kikket ut vinduet, som for å søke hjelp i himmelen, og det 

jeg så, var ikke pent. Det var ikke sol på himmelen, ingen 

skjønnhet, ingen poesi der ute. Alt var mørkt, så veldig 

forskjellig fra et middelhavslandskap! «Stakkars 

nordmenn,» tenkte jeg, «dere har vunnet: Dere kan 

beholde alt dette for dere selv.» Noen i Bartlesville hadde 

gjort karriere ved å planlegge budsjettkutt og overføring 

av operasjonene til nordmennene. Fornorskning, ble de 

planene kalt. Jeg tenkte også: «Vi bygget karrierene våre på 

å finne oljen, mens andre har gjort karriere på å sparke de 

som gjorde Norge til ett av verdens rikeste land.» Med 

matt stemme svarte jeg: «Personalkostnadene utgjør 5 

prosent av kostnadene for en typisk lete- og 



produksjonsoperasjon. Hvis du gjør dette, vil de norske 

myndighetene ta fra deg lisensen for denne operasjonen, 

for du vil mangle de erfarne folkene som trengs for å 

operere i Norge.» Og sjefen svarte med dårlig skjult 

irritasjon i stemmen: «Du er altfor sentimental, du har ikke 

mage til å være leder!» Det sier seg selv at også jeg få 

måneder senere ble eliminert. Fordi de anerkjente mine 

evner, ville sjefene beholde meg som sjefsgeolog for å 

erstatte Bill, men jeg sa: «Nei takk, sett meg på listen 

sammen med folkene mine.» Det var en avgjørelse som 

var vanskelig å ta, en avgjørelse jeg uten tvil ville angre på 

i framtiden, men i den situasjonen hadde den reddet 

verdigheten og selvrespekten min.  

Apropos forfølgelsen av oljearbeiderne, leste jeg et 

sted at antallet mennesker som var ansatt i oljebransjen 

globalt, hadde gått ned gradvis fra 2,5 millioner til en halv 

million i løpet av en tiårsperiode, hvilket utgjorde en 

reduksjon på 80 prosent. Kanskje var det oppblåst data, 

men krisen i oljebransjen var høyst håndgripelig. Det 

hadde vært mange tragedier, mange selvmord og mange 

mennesker som slet med å finne seg ny jobb. Noen 

geologer ble kelnere i restaurantene i Houston, andre 

begynt å jobbe på McDonald’s og andre byttet karriere 

helt. Det var ikke bare geologene og geofysikerne som ble 

rammet av krisen, men også drillerne, ingeniørene og 

regnskapsførerne. Folk fra alle yrkesgrupper knyttet til 

oljen ble rammet, også noen ledere. Men med en smule 

menneskelig solidaritet, kunne hele katastrofen ha vært 

unngått! Man trengte ikke være finansgeni for å skjønne at 

oljeprisen ville gå opp igjen – faktisk begynte prisen på 



råolje forutsigbart nok å stige igjen etter få år, og nådde 

denne gangen ufattelige 100 dollar fatet på begynnelsen av 

2000-tallet. Men det var for sent for oljefolket fra 80- og 

90-tallet. Mange av dem hadde forsvunnet inn i andre 

yrker for å holde seg flytende.  

  



  



Del 2 

 

Det er kaldt der ute 

 

Før jeg forlot Phillips, innkalte jeg hele avdelingen min til 

konferansesalen og forklarte grunnen til at jeg hadde 

bestemt meg for å slutte meg til de som hadde fått sparken. 

Jeg nevnte Republikken Venezia, som hadde klart å 

overleve gjennom århundrene og var blitt en av verdens 

rikeste republikker takket være borgernes intelligens og 

initiativrikdom. Jeg sa at folk med intelligens og initiativ 

alltid klarer seg bra, og at jeg hadde bestemt meg for å 

prøve lykken ute i verden. Jeg avsluttet meg tårer i øynene: 

«Jeg vet at det er kaldt der ute, det er en tøff bransje for 

tiden, men jeg anbefaler dere alle å forlate et synkende skip 

...» Også i det tilfellet tok jeg feil: Phillips var ikke i ferd 

med å synke, langt derifra. Noen år senere slo selskapet 

seg sammen med Conoco, et annet stort selskap fra 

Oklahoma, med hovedkontor i Ponca City i nærheten av 

Bartlesville, og ble den kolossen som fremdeles eksisterer 

i dag. Det var bare jeg som risikerte å synke, men lykken 

står den tapre bi, sier ordspråket, og heg var fast bestemt 

på å holde meg flytende.  

Jeg ønsker å fortelle historien om hvordan jeg holdt 

meg flytende, fordi min erfaring kanskje kan hjelpe andre 

som befinner seg i samme situasjon som jeg befant meg i 

den gangen. 

Mens mange geologer som fikk sparken i 

nedskjæringsbølgene på åttitallet hadde hatt problemer 

med å skaffe seg nye jobber, var jeg heldig, siden 



omdømmet mitt som letesjef med gode resultater hadde 

åpnet dørene for nye jobber, allerede samme dag som jeg 

forlot Phillips. Jeg fikk jobb som direktør i et norsk, 

geofysisk selskap som organiserte seismikkinnhenting på 

norsk kontinentalsokkel. Til å begynne med var jeg 

sjeleglad for endringen i livsstil og valgte en karriere som 

jeg trodde ville gi meg lite stress og mye fritid, men lykken 

varte ikke lenge. Forskjellen i mentalitet mellom et 

oljeselskap som Phillips og den norske 

geofysikerkontraktøren var altfor stor til at jeg orket å bli 

værende lenge. Jeg tenkte stort og de tenkte smått, så etter 

halvannet år hos dem bestemte jeg meg for å gå ordentlig 

inn for å finne meg en jobb i et oljeselskap igjen, og til 

tross for at jeg nærmet meg femti, fikk jeg det merkelig 

nok til – denne gangen uten guddommelig inngripen, som 

da jeg ble sendt til Norge av bølgefunksjonen Ψ for å 

hjelpe nordmennene å finne oljen sin. Denne gangen var 

det simpelthen et utslag av sannsynlighetsloven, som sier 

at når sannsynligheten for at noe vil inntreffe, er større enn 

null, vil hendelsen alltid kunne finne sted. Så la oss se på 

hvordan hendelsene utspilte seg.  

Så snart jeg var ute av Phillips, etter de første dagenes 

begeistring for min nye frihet, innså jeg veldig fort at jeg 

av ren impulsivitet og trass hadde forvillet meg ut i en 

ganske tøff virkelighet. Var det sånn også for selvmordere 

som hoppet ned fra skyskrapere, at de angret i fjerde 

etasje, før de traff bakken, på at de muligens hadde gjort 

noe litt overilt? Hadde jeg bare lest mellom linjene i alle 

bøkene om dyreriket jeg hadde lest, burde jeg ha visst at 

en løve som blir støtt ut av flokken av en yngre, sterkere 



løve, blir tvunget til å lete etter nye jaktmarker og en ny 

flokk, som uansett aldri vil akseptere ham helt. Hvem vil 

vel ha en halvgammel løve med falmende pels? Taperen 

blir en flyktning som sliter med å få innpass i en ny flokk 

og ofte ikke har noe annet valg enn å fortsette å vandre 

ensomt omkring. I mitt tilfelle innebar det å måtte flytte 

fra Stavanger, der jeg eide et hus og der familien min hadde 

funnet seg godt til rette. Jeg ble tvunget til å forlate 

territoriet mitt og flytte meg mer enn 500 kilometer, der 

det nye selskapet mitt, Nopec, hadde hovedkontor.  

Selskapet gikk i det minste med på å la meg være to 

dager i uken i Stavanger, der jeg skulle styre det lille 

kontoret deres i oljebyen, og ellers måtte jeg reise veldig 

mye fram og tilbake mellom Stavanger og Oslo med fly. 

Jeg var nå ansatt i et selskap som solgte 

geofysikertjenester, og fikk en tydelig definert rolle som 

leder for selskapets geologiske studier og analyser. Jobben 

besto i å studere norsk kontinentalsokkel og identifisere 

interessante områder der det kunne være håp om å finne 

olje. Seismikkdataen var alltid utilstrekkelig i nye områder, 

altså drev selskapet med innhenting av nye seismiske linjer, 

som siden ble solgt videre til oljeselskapene. I tillegg til den 

jobben, solgte Nopec meg ofte inn til oljeselskapene som 

en ekspert på leteproblemer, og jeg ble ofte «hyrt ut» som 

guru for å løse vanskelige problemer. Selskapene ansatte 

meg som konsulent for å hjelpe dem å forutsi den 

framtidige oljeprisen med et blikk på tilbud og etterspørsel 

for råoljen globalt, og i den perioden fikk jeg et slags 

renommé som oljeprisprofet. Ellers ble jeg hyrt inn for å 

beregne potensialet i de norske reservene, og andre 



selskaper brukte meg til å markedsføre sitt eget potensial 

med tanke på å lokke til seg investorer fra de ulike 

europeiske børsene. Jo mer tiden gikk, jo mer fikk jeg 

rollen som konsulent rundt om i Europa, og jobben som 

leder av selskapets geologiske analyser ble underordnet og 

overlatt til en yngre, mer teknologisk anlagt geolog enn 

meg.  

Det ble mye flypendling i den perioden, noe jeg 

begynte å bli lei av, og dessuten hadde jeg begynt å få en 

mistanke om at det nye selskapet ønsket å skyve meg ut 

og kvitte seg med meg. Problemet var det at i en alder av 

49 år, var det vanskelig å tilpasse seg et nytt jobbmiljø og 

en ny bedriftskultur. En gammel løve kan aldri bli tatt inn 

i varmen hos en ny flokk, han er dømt til å overleve alene 

helt til han innhentes av den uunngåelige sultedøden: Det 

var leksjonen jeg hadde lært. Problemet var ikke bare 

psykologisk, men også økonomisk. Jeg hadde gått ned i 

lønn, for selv om jeg fremdeles hadde lederlønn, var det 

en norsk lederlønn som jeg måtte betale skatt for, mens 

det tidligere var Phillips som hadde betalt skatten for meg. 

Dessuten var jeg ikke lenger en utlending som jobbet for 

et amerikansk selskap, men en italiensk immigrant som 

jobbet for et norsk selskap i Norge.  

Alt dette var problemer som plaget meg og holdt meg 

våken om nettene. Jeg begynte å bruke mesteparten av 

tiden min på å prøve å komme meg ut av situasjonen. Det 

måtte finnes en utvei, selv om den garantert ikke fantes i 

Norge, der ingen utenlandske selskaper ville finne på å 

ansette meg i krisen som rådet. Jeg måtte søke lykken i 

utlandet. 



Jeg visste utmerket godt at jeg var blitt en slags 

konsulent, med alle de ulempene det yrket medfører. En 

konsulent er som en handelsmann som i stedet for å selge 

varer, selger seg selv. Hvis tjenestene hans er veldig 

ettertraktede, er det ikke grenser for hvor bra en dyktig 

konsulent kan gjøre det, selv om han aldri vil få skryt for 

vel utført arbeid. All heder og ære går til de som har ansatt 

ham for å gjøre en jobb for dem. Vanligvis vil den jobben 

være noe selskapenes ansatte ikke klarer eller ikke gidder å 

gjøre selv, og målet på suksess for en konsulent består ikke 

i å få ros fra sine oppdragsgivere, men i å klare å beholde 

kontrakten så lenge som mulig, og ikke minst vise at det 

finnes behov for ytterligere arbeid. Fiaskoscenarioet for en 

konsulent er når kontrakten avsluttes etter avtalt tid, og i 

så fall har han ingen andre å takke enn seg selv. For å få 

tiden til å gå mens jeg grublet alene om nettene i Oslo, 

leste jeg bibelen og koranen på jakt etter forklaringer på 

menneskelivets ustadighet og for å finne analogier som 

kunne forklare mitt eget liv. Var alt i Allahs og Guds 

hender, eller kunne mennesket påvirke sitt eget liv og 

endre sin framtid? Dette var tiden da samvittighetens 

stemme snakket stadig mer insisterende til meg, og i stedet 

for å jage den bort, hadde jeg begynt å lytte til den, for det 

hendte at den ga gode råd. I denne vanskelige perioden av 

livet mitt hadde jeg møtt flere stakkars jævler i en kategori 

som jeg kun hadde hatt overfladisk befatning med da jeg 

jobbet for Phillips: De ufrivillige konsulentene. Et klassisk 

eksempel var Alan Grant, et oppdiktet navn på en 

geofysisk konsulent som var blitt ansatt av Nopec for å 

tolke seismiske linjer av dårlig kvalitet som ingen andre 



ville tolke. I enden av prosessen skulle han levere et kart 

og en skriftlig rapport for å forklare det han hadde funnet, 

altså hadde jeg i egenskap av tolkningsansvarlig tilbragt 

mange dager i Alans selskap og fått anledning til å lytte til 

historiene og bekjennelsene hans. I en alder av 45 år hadde 

Alan fått sparken fra et engelsk selskap, og det eneste 

arbeidet han behersket var å tolke seismikk. Når han klarte 

å skaffe seg oppdrag, var de alltid kortvarige, og fordi det 

fantes tusenvis av andre geofysikere som tilbød de samme 

tjenestene, var det lite og dårlig betalt arbeid i omløp og 

Alan hadde sunket ned i en depresjon som han 

selvmedisinerte med whisky. Etter å ha studert Alan i flere 

uker, begynte jeg å forstå den bibelske patriarken 

Abraham, hvis oppførsel var umulig å forstå, langt mindre 

rettferdiggjøre, med mindre man tok depresjon med i 

betraktningen, en depresjon forårsaket av manglende 

muligheter og manglende håp. For Abraham var også en 

konsulent ansatt av Gud for å gjøre en vanskelig jobb som 

ingen andre ville gjøre: finne opp en ny religion. Også 

Abraham var et deprimert menneske, en mann som flyktet 

fra sine røtter og fra hungersnøden, en mann uten hjem 

og territorium. Alan hadde funnet sin måte å holde det 

gående på. Han druknet problemene i whisky og drakk en 

halv flask hver eneste kveld før han sovnet i en salig rus. 

Han hadde en datter på bare sju år som skulle forsørges til 

hun var minst 24, en kone som var hjemmeværende og 

som skulle forsørges livet ut, og et boliglån som skulle 

betjenes i tjue år til. Med andre ord, som grekeren Zorba 

ville sagt det, han hadde mye dritt å bekymre seg om. Som 

47-åring hadde han hele 18 års vandring i ødemarken uten 



fast jobb før han kunne gå av med pensjon. Det var derfor 

han drakk seg i søvn hver eneste kveld: Whiskyen lindret 

det umiddelbare innsovingsproblemet, og om morgenen 

bidro bakrusen til at han tolket seismikken på kreative 

måter. Av den grunn ble han satt pris på av de som ansatte 

ham, og på den måten hadde han funnet en slags likevekt 

i livet, men var det et liv som virkelig var verdt å leve? Jo 

mer jeg tenkte på Alan og på Guds konsulent, Abraham, 

jo mer innså jeg at det fantes flere likhetstrekk mellom 

dem: Den ene måtte komme seg gjennom tusenvis av 

kilometer med seismiske linjer, den andre måtte komme 

seg gjennom ørkenen. Det arabiske ordtaket jeg nettopp 

hadde lært, sa det slik: Jorden har blitt mindre foran oss, 

som en gang var umåtelig stor.  

Min situasjon var ikke fullt så tragisk ennå. Jeg hadde 

tjent veldig godt i tjue år og eide flere hus, både i Norge 

og på Sicilia. Jeg hadde ikke så mye som en cent i gjeld, og 

bankkontoen min var ikke preget av bibelsk plager. Jeg 

hadde territorier, og ifølge en bok skrevet av Robert 

Ardrey, African Genesis, er mennesket et territorialt dyr, 

som uten et territorium alltid vil være sårbart for 

fiendeangrep. Jeg visste at jeg i verste fall alltids kunne 

lande på beina som en levende Schrödingers katt og finne 

en ny aktivitet, for eksempel å åpne en liten bed and 

breakfast ved kysten etter modell av Anilao, landsbyen jeg 

var så glad i da vi bodde på Filippinene. Territoriene mine 

ga meg en trygghet som stakkars Alan – og svært mange 

med ham – ikke hadde. Likevel, nå som jeg var så frustrert 

og ulykkelig i den nye jobben, var det ingenting annet å 



gjøre enn å få ræva i gir, som nordmennene sier. Som 

italiener hadde jeg ikke anlegg for å ta til flaska.  

Når ræva først var i gir, prøvde jeg alle veiene jeg 

hadde til rådighet for å finne en ny jobb, men jeg hadde 

ikke statistikken på min side, for den sa at man i 

gjennomsnitt trengte 18 måneder for å finne en ny jobb i 

oljebransjen. Og til slutt ble det nøyaktig den tiden jeg 

brukte for å finne jobben på OMV. Som geometrisk anlagt 

letegeolog og hobbyprofet på oljeprisen, var det ikke lett å 

finne arbeid i en alder av nesten femti år. Men etter et år 

på jobbjakt hadde mitt årvåkne, lettere desperate blikk lagt 

merke til en jobbannonse i ukeavisen World Oil for en 

jobb i OMV, det statlige østerrikske oljeselskapet, som 

lette etter en sjefsgeolog til operasjonen sin i Libya. Ved 

hjelp av min tidligere sjefsgeofysiker på Phillips, 

amerikaneren Steve Connary, en av de «nedskårne» som 

siden hadde funnet seg jobb hos OMV i Østerrike, hadde 

jeg informert meg om jobben og funnet ut at det stemte 

at OMV skulle åpne et Tripoli-kontor og at lønnen de 

tilbød for sjefsgeologjobben var veldig god. Jeg skrev en 

lang jobbsøknad med en detaljert CV, som OMV-toppene 

heldigvis ikke leste, og sendte den til Steve med bønn om 

å legge den på skrivebordet til selveste toppsjefen, 

sammen med en personlig anbefaling. Brevet begynte slik: 

Kjære administrerende direktør, jeg er en fri sjel og elsker verdens 

ørkener. Jeg søker om jobben som sjefsgeolog i Libya fordi jeg er høyt 

kvalifisert til stillingen, ettersom jeg i løpet av de siste tjue årene har 

hatt som hobby å fordype meg i Koranen og den arabiske kulturen, 

som jeg har en stor beundring for ... osv ... Allah skal være priset 

for at sjefen aldri leste det brevet, og ansatte meg ene og 



alene fordi han stolte blindt på Steves anbefaling. Hadde 

han lest brevet, ville han mest sannsynlig ha kastet det i 

papirkurven og ledd rått. Men i stedet var det altså slik det 

gikk til at jeg helt uventet, i en alder av 50 år, fant en god 

og godt betalt jobb, et sjeldent lykketreff i en tøff bransje. 

Nok en gang hadde jeg hatt øynene åpne på rett sted til 

rett tid (annonsen i World Oil), jeg hadde fått bruk for 

talentene mine (den italienske evnen til å skaffe seg en god 

anbefaling, som er mer verdt enn hundre doktorgrader) og 

dessuten hadde jeg hatt flaks (fordi OMV-sjefen aldri 

hadde lest min hyllest til den arabiske kulturen). 

Schrödingers katt hadde nok litt mindre glans i pelsen enn 

før, men så jammen ut til å leve i beste velgående! 

 

 

OMV i Libya  

 

Et ordtak fra drillernes forråd av muntlig overført visdom 

vil ha det til at «Hvis du har et problem, ikke gjør noe for 

å løse det, til slutt løser alle problemer seg selv.» 

Ingeniøren som ledet OMVs operasjoner i Libya fulgte 

den samme metoden, dog med en vri: Problemene løser 

seg selv nedenfra, ikke ovenfra. Først av alt må det sies at 

den østerrikske kontorsjefen var feil mann til å lede et 

kontor med mandat til å lete i fem blokker som allerede 

var blitt grundig undersøkt av Total og andre store 

selskaper, og som siden var blitt forlatt etter en rekke tørre 

brønner. Blokkene var som pressede appelsiner som var 

skvist tomme for saft, men nå hadde OMV et håp om at 

jeg med min bakgrunn ville klare å presse ut noen nye, 



saftige ideer. Problemet var bare det at kontorsjefen ikke 

hadde den fjerneste idé om hvordan oljeleting fungerer, og 

følgelig ikke gjorde annet enn å bekymre seg om 

logistikken og sørge for at budsjettet gikk opp. Dessuten 

stolte han overhodet ikke på meg, ikke fordi han hadde 

noe spesielt imot meg eller italienere generelt, men fordi 

han trodde, muligens klok av skade, at alle geologer er 

skrønemakere som peker helt tilfeldig på kartet og sier: 

«her er det olje». Teamet som skulle ta seg av oljeletingen 

i de fem blokkene besto av en sjefsgeofysiker som skulle 

konsentrere seg om innhenting av seismikk; en ung 

geofysiker som skulle tolke den nye seismikken og 

integrere den med den gamle fra LNOC, Libyan National 

Oil Company; undertegnede som sjefsgeolog, samt to 

uerfarne libyske geologer som var faglig inkompetente 

men flinke til å navigere i LNOCs politiske labyrinter. Når 

vi skulle ta en avgjørelse, lyttet kontorsjefen tålmodig på 

forslaget mitt og skriblet ned notater i blokken sin. Så 

reiste han seg opp og sa: «Du får beskjed!» uten å avsløre 

det han tenkte. To uker senere dukket det opp to 

østerrikske geologer fra Wien og forslaget ble igjen 

undersøkt med lupe, mens kontorsjefen satt og lyttet og 

skriblet ned nye notater. På slutten av diskusjonen ba 

kontorsjefen om alle geologenes mening, og gjorde en 

aritmetisk beregning av den gylne middelvei. Hvis flertallet 

sa ja, godkjente han forslaget. Hvis flertallet vraket 

forslaget mitt 2 mot 1, godkjente han det ikke. Hvis 

geologenes tre forslag var i strid med hverandre, 

berammet han et nytt møte på et ikke nærmere bestemt 

tidspunkt, når tiden var moden og når han hadde fått sett 



nærmere på problemet. På den måten ble avgjørelsene 

demokratisk fundert, nedenfra, med bakgrunn i flertallets 

diktatur. Utvilsomt et utmerket system hvis man skal 

bygge en demning eller en bro, men et elendig system hvis 

man skal finne nye oljereserver, ettersom det kun ble 

flertall for gamle, støvete ideer, og innovasjonene som 

kunne ha ført til store oljefunn, alltid endte opp med å bli 

vraket. På den måten hadde vi ikke utrettet stort annet 

etter det første året enn å skyte ny seismikk i alle blokkene 

og fullføre tolkningen av den gamle seismikken vi hadde 

fått fra LNOC. Men resultatet av dette arbeidet var det i 

det minste enstemmighet om. Da integrasjonen av den 

gamle seismikkdataen med den nye var gjort, oppdaget vi 

en liten, rund struktur på den vestlige randen av Sirte-

bekkenet, der det store Intisar-reservoaret tidligere var 

blitt oppdaget i et fossilt korallrev, og både jeg, 

sjefsgeofysikeren og ekspertene fra Østerrike var enige om 

at også denne strukturen dreide seg om et lite korallrev. 

Dermed ble letebrønnen godkjent og endte med 

oppdagelsen av et lite oljereservoar. Alle var tilfreds med 

det lille funnet bare to år etter operasjonsstart og tok det 

som et bevis på ledelsens effektivitet og teamets 

kompetanse. Men problemene lot ikke vente på seg. I 

Masrab-blokken hadde vi støtt på et vanskelig dilemma: 

Skulle vi bore i en liten, dyp struktur på nedsiden av 

forkastningen, eller den avbrutte serien på toppsiden av 

forkastningen, som jeg mente var den stratigrafiske 

tvillilingen til sanden i gigantreservoaret Sarir? Et potensial 

på 10 millioner fat i en dyp struktur, kontra et potensial på 

en milliard fat i en stratigrafisk felle ved lav dybde: Ditt 



valg, hadde jeg sagt til kontorsjefen. Og kontorsjefen 

hadde satt ned en teknisk komité i Wien, der ekspertene 

hadde gått løs på lange, tekniske diskusjoner i to dager. Til 

slutt kom avgjørelsen nedenfra: Mitt forslag var et luftslott 

som ikke var understøttet av gyldige tekniske argumenter, 

altså skulle det bores i den lille, dype strukturen som man 

anså som sikker. Og slik ble det. Brønnen ble boret og 

resulterte i en strålende, tørr brønn fylt av salt i stedet for 

sand, en brønn som kostet en formue, mens den mer 

lovende siden ble overlatt til det libyske oljeselskapet 

Waha, som flere år senere gjorde et kjempefunn på 

nøyaktig det samme stedet, i sanden i Sarir, slik 

mindretallet (jeg) hadde spådd. Men det er nået som teller, 

ikke framtiden, og jeg hadde dessverre ikke klart å få 

gjennomslag for min letevisjon. Tolkningsproblemene var 

så vriene at kontorsjefen åpenbart trengte bistand fra en 

tekniker for å kunne ta sine avgjørelser. Dermed bestemte 

hovedkontoret seg for å sende en av sine betrodde folk, 

en letesjef som hadde erfaring med kjemi og som ledet 

laboratoriet for geokjemiske analyser – med andre ord en 

letesjef som ikke hadde den fjerneste idé om hva oljeleting 

faktisk går ut på, siden han var en kjemiker og ikke en 

geolog eller geofysiker. Så nå hadde vi to sjefer som ikke 

skjønte bæret hver gang jeg kom med et forslag.  

Etter en inngående studie av nye seismikken vi hadde 

behandlet, hadde jeg oppdaget en akustisk anomali i en 

stor del av blokken Ghadamas, ved sirka to tusen meters 

dyp. For meg betydde anomalien garantert det som kalles 

en «bright spot» i geofysikersjargongen, det vil si en lys flekk 

forårsaket av gassholdig, porøs sand som trolig fylte en 



stor del av blokken. Hvis det var sant, dreide det seg om 

et enormt gassreservoar. Anomalien ble ikke bare 

diskutert innenfor OMV, men også med våre brasilianske 

partnere, Brapetro, og med geologene og geofysikerne fra 

LNOC, som var veldig begeistret for ideen. Det dreide seg 

sannsynligvis om sand fra silurtiden som etter min mening 

var ganske identisk med sanden i det store reservoaret El 

Rar, som Agip hadde funnet lenger sør i det samme 

bekkenet, i nærheten av grensen til Algerie, og som viste 

en «lys flekk» identisk med den i Ghadames-blokken. En 

teknisk komité ble nedsatt i Wien som drøftet de ulike 

teoriene til geologene og geofysikerne. Brapetro var 

positive, men OMV vendte tommelen ned. Resultatet var 

1-1, så kontorsjefen og den nye letesjefen var i villrede. De 

bestemte seg for å hyre inn en engelsk geofysikerguru, som 

etter noen måneder erklærte at det helt sikkert var en 

negativ anomali, altså hard og lite porøs stein, som hadde 

skapt den lyse flekken på grunn av kontrasten med leiren 

fra silur. Følgelig sto nå valget mellom to ulike og 

motstridende oppfatninger: tett og ugjennomtrengelig 

sand, eller porøs og gassholdig sand. LNOC støttet min 

oppfatning, ikke bare på grunn av ideens vitenskapelige 

meritter, men også fordi jeg ofte stakk innom kontoret 

deres, vekslet noen ord på arabisk og backet opp ideene 

mine med utvalgte sitater fra Koranen. LNOC og Max på 

den ene siden, altså, mot ekspertguruen på den andre. To 

mot en – følgelig ble brønnen boret, og denne gangen 

hadde vi dessverre ikke Sannsynlighetens Allah på vår side, 

siden det eneste vi fant var et enormt reservoar med 

limonitt eller brunjernstein, et mineral med høy tetthet. 



Gulroten vi hentet opp viste at det dreide seg om et 

kjempestort reservoar av et jernholdig, gulaktig mineral 

med en tetthet som vekslet mellom 2,93 og 4,02, og ikke 

porøs sand med en tetthet på 2,3, som jeg hadde postulert. 

Over limonitten hadde vi funnet 6 meter med olje, en olje 

av utmerket kvalitet, men dessverre ikke i store nok 

mengder til å være drivverdig. Hadde det kanskje vært de 

seks meterne med oljeholdig sand som hadde skapt 

anomalien? Faktum var at guruen hadde fått rett, hvilket 

bekreftet at oljeleting er et sjansespill der man aldri vet hva 

som vil skje. Eventuelt at man iblant kan ta feil, og at feil 

blir dyre. Jeg hadde klart å styrke kontorsjefens 

overbevisning om at alle geologer er skrønemakere, så 

etter nesten fire år hos OMV, ble kontrakten min ikke 

fornyet, som altså vil si at jeg fikk sparken uten at noen 

måtte gi meg et spark bak. Ved en skjebnens ironi hadde 

jeg imidlertid brukt de siste månedene hos OMV på å 

vurdere RomPetrols forslag om å selge sine operasjoner i 

Murzuq-bekkenet til OMV. Jeg hadde studert dataen og 

foreslått for kontorsjefen at han burde kjøpe reservene, 

ettersom potensialet var enormt og prisen var gunstig. Det 

var blitt funnet sirka to milliarder fat olje ved lav dybde i 

sanden fra Ordovicium, det vil si 480 til 440 millioner år 

gammel sand fra begynnelsen av Paleozoikum. Men jeg 

viste at vi kunne gjøre mange andre funn rundt de 

eksisterende reservene, ved å bore i en rekke lovende 

strukturer i den blokken i det sørlige Libya. Og akkurat 

idet jeg var i ferd med å pakke sakene mine, fikk jeg vite at 

OMV hadde godkjent forslaget mitt og hadde kjøpt 25 

prosent av blokken fra RomPetrol, mens Agip og 



partnerselskapene hadde sikret seg 75 prosent. Den 

inkompetente kontorsjefen hadde tatt en avgjørelse som 

favnet mange milliarder fat olje, hvilket i mine øyne ble det 

endelige beviset på at man ikke trenger å være kompetent 

for å lede en leteoperasjon. Jeg, derimot, som var mer 

kompetent, om enn feilbarlig, var blitt eliminert. Slik går 

det her i verden hvis du er en ensom ulv uten 

flokktilhørighet.  

Og hva med familien min, hva hadde de gjort i løpet 

av de årene i Libya? Gerd var blitt værende i Norge for å 

ta seg av familien, Aleks hadde fått antatt sin første 

diktsamling og var på vei ut i verden, Karoline var blitt 

tenåring og en ekte Stavanger-jente, og Gerd fløy ofte ned 

til Libya på OMVs regning. Jeg hadde ganske få ferieuker 

i året, så jeg oppførte jeg meg alt i alt som en typisk norsk 

sjømann. Jeg tilbrakte lite tid med familien, men tjente 

godt og sørget for at de hadde alt de trengte. I løpet av 

perioden da jeg jobbet for OMV, med pengene jeg tjente 

i Libya, hadde jeg klart å kjøpe et flott hus ved 

Oslofjorden, med nydelig utsikt og egen strand. En ekte 

perle, som jeg takket være min kones forretningsinstinkter 

hadde klart å kjøpe for en virkelig rimelig penge. Og det 

ble nettopp det huset på Gerds hjemsted, Nøtterøy, som 

ble vår base i Norge da barna endelig forlot redet og vi 

endelig forlot oljebyen en gang for alle.  

Figur 13 viser fjordutsikten fra huset vårt på Føynland.  

Schrödingers katt så ut til å ha kommet helskinnet fra 

det igjen!  



 

 

 

Waha 

 

Jobben som sjefsgeolog gikk til en venn av kontorsjefen, 

og OMV konsentrerte seg deretter om å jobbe med 

rumenernes oppdagelser, siden de ikke klarte å gjøre noen 

funn av betydning med egne krefter. Men penger avler 

penger.  



I løpet av de siste årene hadde heg imidlertid skaffet 

meg mange venner blant libyerne, og var dermed så heldig 

at jeg ble tatt inn i en ny flokk. Det gode omdømmet jeg 

hadde opparbeidet meg hos LNOC, takket være 

tolkningen av sanden i Masrab og den lyse flekken i 

Ghadames-blokken, viste seg å ha båret frukter. Det spilte 

ingen rolle om teoriene var korrekte eller feil, hadde min 

gamle venn Hank Heikkila sagt, det viktigste var at de var 

innovative og elegante. Libyerne anerkjente min livlige 

fantasi, dessuten satte de pris på at jeg behersket klassisk 

arabisk, altså endte de opp med å tilby meg en jobb som 

seniorgeolog hos Waha, det største av de opprinnelig 

amerikanske selskapene som ble nasjonalisert av libyerne i 

Gaddafi-regimets første år. Lønnen var 15 prosent lavere 

enn hos OMV, men var likevel nok til å fortsette å leve et 

verdig liv. Fra letesjef hos Phillips var jeg blitt sjefsgeolog 

hos OMV, og nå var jeg ansatt som seniorgeolog hos 

Waha. Det nyttet ikke å stikke under en stol at karrieren 

min var på vei nedenom og hjem, men å gå nedenom og 

hjem har sine fordeler, så lenge man har et hjem å gå til. 

Jeg hadde analysert fortiden for å finne en empirisk basert 

forklaring på det som hadde skjedd, og her er det jeg kom 

fram til. Min karrieres nedadgående spiral var allerede et 

faktum, og det fantes logiske grunner og en geometrisk 

lettfattelig forklaring på min storhet og fall. Forestill dere 

en pyramide, nærmere bestemt pytagoreernes «tetraktys» 

(figur 14).  

 

Figur 14 



 

 

Nummer én troner på toppen, og i andre rad finnes det to 

tall, 2 og 3. I tredje rad er det tre tall: 4, 5 og 6, mens 7, 8, 

9 og 10 utgjør pyramidens base. For hver letesjef i verden, 

altså, vil det finnes to sjefsgeologer, tre seniorgeologer og 

fire anleggsgeologer. Jeg hadde for lengst forstått det 

berømte «Peter-prinsippet» som postulerer at enhver vil 

stige i et hierarkisk system til han har nådd sitt eget 

inkompetansenivå, hvilket i mitt tilfelle innebar å ha nådd 

karrieretoppen i en alder av 48 år, men det var også helt 

åpenbart at mulighetene for å finne en ny jobb økte jo mer 

jeg beveget meg nedover i den hierarkiske pyramiden. Det 

fantes flere jobber på lavt nivå, derfor var det mye lettere 

å finne ydmykt arbeid enn en viktig posisjon. Men det var 

ikke alt. Jo mer ydmykt arbeidet var, jo mindre teknologi 

krevde det, følgelig egnet det seg bra for gamlingene som 

var blitt akterutseilt av framskrittet. Ganske snart innså jeg 

at i tillegg til tryggheten man fikk av å inneha en lav plass 

i pyramiden, fantes det andre vesentlige fordeler ved å 

jobbe for Waha. For det første hadde man ikke noe press 

på seg til å bevege seg oppover i karrierestigen, for alle de 

øverste stillingene var bemannet av libyere som blokkerte 

adgangen til de øverste trinnene. Man levde altså i et flatt 

univers der man kunne fortsette å bevege seg sidelengs 



helt til man selv bestemte seg for å ta skrittet ut. 

Mulighetene for å gjøre karriere var lik null, men 

sannsynligheten for å få sparken var også svært liten: 

Sjefene ville ha måttet skrive en rapport som 

rettferdiggjorde hvorfor de ga deg sparken, når det var de 

selv som hadde ansatt deg – ville de våge å innrømme at 

de hadde tatt feil? Det var helt utelukket, for det ville være 

det samme som å innrømme deres egen inkompetanse. Og 

hva verre var, de ville bli nødt til å finne en erstatter til deg, 

som ville innebære enda mer arbeid og anstrengelser. 

Langt bedre da å bare ignorere deg og glemme at du 

eksisterte. Her hadde jeg funnet en jobb, med andre ord, 

der jeg uten problemer kunne støve ned i et hjørne helt til 

jeg kreperte av alderdom eller bestemte meg for å gå av 

meg pensjon. Til gjengjeld hadde jeg masse tid til å tenke 

og filosofere og utvikle min egen, personlige teori om 

universet. Og ettersom jeg elsket å filosofere og var flink 

til å forutse det som hadde skjedd i fortiden, men 

naturligvis ikke kunne vite hva som ville skje i framtiden, 

visste jeg ikke på den tiden at tidsoverskuddet jeg hadde 

forvillet meg inn i, var nøyaktig det som skulle til for at jeg 

skulle få anledning til å utvikle min teori om 

«visshetskjeglen», som jeg siden benyttet til å etablere 

oljeselskapet Panther Eureka sammen med Jim 

Smithetman III. Husk at oljen og gassen først og fremst 

finnes i menneskenes hoder, før de finner den under 

bakken, så den omfattende fritiden jeg endte opp med hos 

Waha, ga meg den nødvendige arbeidsroen til å tenke og 

senere gjøre et stort gassfunn – ikke i Libya, men på Sicilia, 

så å si rett under bakken i min egen appelsinlund! 



En annen fordel var at konkurransen mellom 

kollegaer var ikke-eksisterende, og at mine underordnede 

heller ikke gjorde noe forsøk på å undergrave min plass i 

selskapets hierarki for å stjele jobben min (hvilket foregikk 

konstant i vanlige oljeselskaper). Alle de utenlandske 

ansatte var like og hadde ingen underordnede, altså kunne 

de ikke dolkes i ryggen slik de kunne bli det i Vesten. 

Faktisk kunne libyerne per definisjon bare være sjefer, 

fordi de ikke kunne utsettes for den ydmykelsen det var å 

ta ordre fra utlendinger. Gaddafi hadde innført regelen for 

å gi folket sitt verdighet. Sjefene i et slikt hierarki var 

naturligvis uvitende og inkompetente, men det var 

paradoksalt nok til selskapets beste, siden alle avgjørelsene 

startet som forslag nedenfra – fra utlendingene. Dette var 

med på å skape et stressfritt arbeidsmiljø som i sin tur ga 

rom for god filosofisk introspeksjon og la til rette for 

klarsynt vitenskapelig arbeid. Mitt liv på Waha-kontoret og 

utfluktene rundt om i Tripoli og resten av Libya er verdt å 

fortelle litt om, ikke bare som grunnlag for den framtidige, 

profetiske inspirasjonen som åpnet for mitt livs kanskje 

største oljeeventyr, på Sicilia.  

 

 

Mitt elskede Libya 

 

Libya er et land alle italienere elsker, særlig de som er eldre 

enn meg eller like gamle, de som husker den lille visa 

Tripoli bel suol d’amore – «Tripoli, kjærlighetens vakre jord» 

fra Mussolinis dager. Ikke bare er jeg glad i Tripoli, som 

var en gresk by før den ble romersk og før den ble 



italiensk, men jeg er glad i libyerne, som er de mest 

sympatiske blant alle araberne, ettersom de på et vis kan 

sies å være araberne med et italiensk gemytt. Og jeg har 

også sans for filosofien til den henfarne Gaddafi, hvilket 

nok krever en liten forklaring.  

I sin Grønne bok hadde den godeste Gaddafi 

oppfunnet Jamahiriya-systemet: Massenes styre. Den 

grunnleggende ideen var at hvert menneske hadde rett til 

å si sin mening om hvordan landet skulle styres. Millioner 

av synspunkter og gode forslag var blitt registrert under 

Folkekongressene Gaddafi hadde oppfunnet som 

styringsredskaper. Det eksisterte kun ett parti, Jamahiriya, 

følgelig hadde libyerne løst demokratiets store problem, 

flertallets diktatur, ettersom hver borger fant sin 

rettmessige plass innenfor Jamahiriyaen. Rent teoretisk 

hadde enhver rett til å uttrykke sin mening og komme med 

innspill til fellesskapet. Alle disse meningene og 

innspillene ble nøye nedtegnet og registrert, så kunne noen 

gå tilbake og kikke på dem i ro og mak på et senere 

tidspunkt. Folkekongressene gikk av stabelen hvert år. La 

oss tenke oss at Ahmed, en helt vanlig borger, stilte opp 

på en Folkekongress og presenterte et forslag om 

gratisdistribusjon av chilisausen harissa for å sette smak på 

libyernes spagettiretter. God idé, ville da kongressens 

president si, og gi referenten ordre om å nedtegne 

forslaget i protokollen. Mahmud, på sin side, stilte opp på 

kongressen og foreslo utdeling av gratis sykler til libyske 

husmødre for at de lettere skulle bevege seg rundt i 

bytrafikken og dessuten redusere bilkøene. God innspill 

– vi protokollfører det! Til slutt var det Sentralkomiteen 



som bestemte hva man skulle gjøre med forslagene, mens 

Ahmed og Mahmud gikk hjem glade og fornøyde for å 

spise couscous. Etter kongressen skjedde det ingenting på 

lange tider, men hvem brydde seg vel om det? Ti år senere 

ville alle forslagene og Sentralkomiteens resolusjoner være 

glemt, for ikke å snakke om utdaterte. Forskning viser 

tross alt at harissa gir magesyre og i verste fall kan føre til 

indre blødninger – og sykler er dessverre ikke et effektivt 

system for å øke flyten i bytrafikken. Flere mennesker blir 

drept på sykkel, enn med hvilket som helst annet 

framkomstmiddel. Hadde kanskje ikke Gaddafi sagt i sin 

siste bok at i byen deler katter og mennesker samme 

skjebne? De ender opp drept i trafikken. Bare i ørkenen 

unngår man slike problemer, for kamelene er veldig flinke 

til å unngå å tråkke på folk. I en håndvending hadde altså 

Jamahiriyaen løst demokratiets store problem, flertallets 

diktatur, ved å eliminere mindretallet: Alle tilhørte det 

samme partiet. Problemet var bare det at flesteparten av 

de gode forslagene gikk tapt, ble glemt, ignorert eller 

misforstått, og Sentralkomiteen gjorde i siste instans bare 

som Gaddafi sa. Du fikk lov til å si ditt, men til slutt var 

det Gaddafi som fikk det siste ordet. Likevel hadde 

systemet sine positive sider, forbløffende positive 

ordninger som oppsto her og der uten noe tydelig 

organiserende prinsipp. Ettersom det alltid var mangel på 

basisvarer til befolkningens viktigste behov i de statlige 

supermarkedene, fikk supermarkedene kallenavnet super-

mafish av expatene i Tripoli, fra det arabiske ordet for 

ingenting, hvilket var ganske dekkende for vareutvalget. 

Du kunne for eksempel gå inn på en super-mafish for å 



kjøpe undertøy eller sokker, bare for å oppdage at 

butikken var fylt til randen av russiske vintersko eller 

kinesiske kaninpelsluer, som nok kunne være nyttige hvis 

du skulle på ferie til Alaska, men ikke hvis du skulle bevege 

deg rundt i Tripoli, der temperaturen ofte kunne nå 40 

grader i skyggen. Ikke desto mindre klarte du ikke å motstå 

fristelsen til å kjøpe varene, med tanke på vinteren i Norge. 

Og for å kompensere for super-mafishenes mangler, 

hendte det at en tauziaah dukket opp midt i Tripoli. 

Tauziaah betyr distribusjon på arabisk, og slike 

distribusjoner kunne dukke opp helt plutselig, hvor som 

helst og uten noen plan. Det bidro til spenning i hverdagen 

for vanlige libyere, som trengte en stor porsjon flaks for å 

befinne seg på rett sted til rett tid og bli velsignet med en 

distribusjon.  Dukket du opp på den rette tauziaahen, som 

bugnet av varer, kunne du for eksempel kjøpe 

datamaskiner, radioer og tv-er for en slikk og ingenting. 

Til og med BMW-er ble iblant distribuert til overraskede 

borgere for en håndfull dinarer. Tauziaahene varte bare i 

noen få minutter, for varene ble snappet opp med en gang 

og det oppsto lange køer på de mest absurde stedene når 

folk fikk nyss om en mulig distribusjon. En libysk venn av 

meg, Omar, som jeg hadde jobbet med på OMV, hadde 

fortalt meg historien om den gangen han på grunn av en 

sterk hodepine hadde lent hodet mot et butikkvindu i et 

smug i Tripoli og lukket øynene for å se om smerten gikk 

over – og da han åpnet øynene igjen, så han til sin store 

overraskelse at det hadde dannet seg en 20 meter lang 

tauziaah-kø bak ham. Brødet i Libya var subsidiert, det 

samme var pastaen du kunne kjøpe i de statlige bakeriene. 



Bensin kunne man kjøpe på bensinstasjoner overalt, den 

var svært billig og følgelig hadde Jamahirya-systemet sine 

fordeler, ting Gaddafi hadde funnet på for å holde folket 

fornøyd helt til neste tauziaah. Du kunne fylle tanken med 

billig bensin og kjøre rundt i Tripoli med russiske 

vintersko på føttene og en kinesisk pelslue på hodet mens 

du lette etter en tauziaah-kø. Slik fungerte Jamahiriyaen, 

som var bedre enn andre former for diktatur, hvis den ble 

organisert på riktig måte. For det første, som ethvert 

kommunistisk regime, hadde Massenes styre gitt folket 

trygghet og stabilitet til å leve bekymringsløse liv. Gaddafi 

hadde bidratt med store subsidier for at alle libyerne skulle 

eie et hus. De aller fleste libyere var fattige, men de hadde 

et hus å bo i, brød, spagetti og couscous, tomatsaus og 

harissa til en slikk og ingenting, dessuten kunne de kjøre 

rundt i biler de hadde kjøpt for det motsatte av 

markedspris, råbillig planøkonomipris, og fylle tankene 

med bensin som var nesten like billig som brød. Men det 

viktigste av alt var at alle libyerne hadde arbeid. Ja visst satt 

de satt på baken hele dagen lang på sine statlige kontorer 

uten å gjøre en skit, og fikk dårlig lønn for strevet, men de 

hadde i det minste fast jobb. En ting kan jeg si til Gaddafis 

pris, med hånden på hjertet: I løpet av de mange årene jeg 

tilbrakte i Libya, så jeg aldri en eneste tigger på gata, en 

eneste hjemløs i Tripoli, Benghazi eller hvor som helst 

ellers. I motsetning til demokratiske og såkalt siviliserte 

land, som Italia, Frankrike og USA, fantes det ikke 

mennesker i Libya som led regelrett nød, så lenge de fulgte 

den store lederens faderlige råd.  

 



 

Livet i Tripolis souker  

 

Utrolig nok var livet i Tripoli stille og rolig, og alle 

utlendingene jeg kjente var glade for å bo i Libya. Jeg har 

lyst til å fortelle et par episoder som illustrerer livet til en 

oljegeolog i Libya, og samtidig beskriver eksempler på 

tilfeldighetenes underlige spill i menneskelivet. Her er 

historien. I mitt tilfelle hadde jeg funnet meg veldig godt 

til rette i Libya, og arbeidet jeg gjorde, selv om det ikke var 

det mest spennende og godt betalte, ga meg en grei inntekt 

og holdt meg opptatt. Dessuten hadde Libya, med sine 

vakre landskap og sin ville natur, for ikke å snakke om sine 

rike ressurser når det gjaldt eksotisk menneskelighet, gitt 

meg mye, ikke minst en hjelpende hånd når jeg virkelig 

trengte den. Jeg tenker tilbake på tiden i Libya og på 

vennene mine på «arkivrommet» med en viss nostalgi. I 

min tid som seniorgeolog hos Waha, var flesteparten av 

kollegaene mine i leteavdelingen teknikere fra 

industrialiserte utviklingsland: mange iranere, tyrkere og 

egyptere, én inder og bare én engelskmann som på 

mirakuløst vis var blitt værende i Waha siden 

amerikanernes tider. Jeg var den eneste italieneren i 

leteavdelingen. I dette kosmopolitiske og interessante 

miljøet var jeg umiddelbart blitt latt merke til på grunn av 

mine gode språkkunnskaper, som også inkluderte klassisk 

arabisk.  

Stemningen på jobben var rolig og avslappet, først og 

fremst fordi avdelingssjefene ikke skjønte bæret av 

arbeidet som skulle gjøres, og dermed ga geologene og 



geofysikerne fritt spillerom mesteparten av tiden. I de 

hyppige pausene våre samlet kollegaene seg på 

«arkivrommet» i Wahas leteavdeling for drikke kaffe og slå 

av en prat. Politikk snakket vi aldri om, temaet ble ikke 

nevnt med så mye et ord, det kunne være farlig å bare 

insinuere noe eller dra en subtil vits om regimet. 

Sjefsarkivaren, som vi kalte ham, het Moukhtar, en mutt 

og ganske arbeidssky libyer som oppbevarte en liste med 

navn på skrivebordet, hans såkalte sjaquiqaher (bokstavelig 

talt: hodepinene hans) eller plageåndene som kom og 

spurte ham om rapporter, brønnlogger osv. og følgelig 

tvang ham til å jobbe for føden. Geologene ertet ofte 

Moukhtar om listen, og iblant spurte de hvordan det gikk 

med den, hvem som hadde førsteplassen for tiden, hvem 

som var plageånd nummer to og så videre, hvorpå 

Moukhtar leste opp rangordningen med alvoret til en 

dommer som leser opp en fellende dom og sender en 

gruppe tiltalte i galgen. En dag hadde vi en stor diskusjon 

på det såkalte arkivrommet. Tyrkeren Racip og iraneren 

Ahmed hadde anklaget Moukhtar for ikke å uttale det 

arabiske ordet alaikum riktig. De hevdet at Moukhtar 

brukte feil bøyningsform, alek. Jeg grep inn i diskusjonen 

og sa at ordet skulle bøyes alaikum, som i uttrykket: as 

salamu alaikum, fred være med deg. Arabisklæreren min, 

imam Fathallah, hadde gitt meg følgende forklaring på 

hvorfor man bruker flertallsformen, as salamu alaikum, fred 

være med dere, når man hilser på ett enkelt menneske, selv 

om det rent grammatisk burde være as salamu alaik i entall, 

fred være med deg. «Ved siden av hvert menneske,» hadde 

Fathallah forklart, «finnes det til enhver tid to skytsengler, 



som sammen med det mennesket man hilser på, utgjør en 

gruppe på tre. I den arabiske grammatikken anvender man 

flertallsformen når man snakker om tre mennesker, mens 

man bruker dualis når det er snakk om to mennesker og 

naturligvis entallsformen for ett menneske. Så når man 

hilser på noen, passer man på å inkludere de to 

skytsenglene i bøyningsformen. Engelen til høyre er sjefen 

for de to, som kun nedtegner den ‘beskyttedes’ gode 

handlinger i en liten bok, mens engelen til venstre bare 

skriver ned de onde gjerningene, naturligvis etter å ha 

rådført seg med sjefen. Når den beskyttede går på do, 

venter englene utenfor, på respektfull avstand.» «Så når 

Moukhtar hilser på oss med as salamu alek, hilser han på 

oss som om vi sitter på do, som om kontoret hans er en 

dass!» utbrøt Ahmed, som alltid var klar for å gi Moukhtar 

et lite stikk. Moukhtar svarte på angrepet ved å si at som 

den eneste araberen på kontoret, var det han som 

bestemte hvordan arabiske ord skulle uttales, så dro han 

opp hodepinelisten sin og rev den i stykker. Han tok et 

nytt ark og skrev en ny liste i vakker skjønnskrift. Jeg 

rykket nå opp til førsteplassen, med Ahmed som en klar 

nummer to.  

En annen dag tok jeg og to kollegaer, tyrkerne Racip 

og Yasher, en liten luftetur i lunsjpausen og gikk i 

indianerrekke bortover et trangt smug i souken i Tripoli 

– først Yasher, så Racip, så jeg. Da vi gikk forbi en gamling 

som satt i en stol foran inngangen til huset sitt, henvendte 

den gamle mannen seg til Yasher og sa: as salamu alaikum. 

Men Yasher, som alltid gikk rundt med hodet i skyene og 

grublet over ett eller annet, svarte ikke på hilsenen. Da ble 



gamlingen fornærmet, for det blir alle arabere når noen 

ikke hilser tilbake. Mannen begynte å rope skjellsord etter 

oss, forbannet Yasher og anklaget ham for å føle seg altfor 

viktig til å hilse tilbake, og for at han hadde ignorert ham 

med vilje. Jeg hadde fått med meg alt gamlingen sa, altså 

stoppet jeg opp og sa til ham på arabisk: «Ikke bli sint, ia 

sjeik, for de er tyrkere og forstår ikke arabisk.» Men 

gamlingen fortsatte å banne og steike og sa at han kjente 

Yasher, men at Yasher hadde sluttet å hilse på ham fordi 

han var høy på pæra og ignorerte ham med vilje. Racip og 

Yasher kom tilbake og sammen prøvde vi å roe ned den 

gamle mannen, men til ingen nytte, for han var dødelig 

fornærmet og nektet å høre på fornuft. Racip sa til Yasher: 

«Flaks for deg at du ikke tok på ham, hvis ikke ville det ha 

endt som historien med slakteren!» Yasher smilte og ristet 

på hodet, men jeg kjente ikke historien og ba Racip fortelle 

meg den. Vi slo oss ned i en liten kafé i souken og bestilte 

tyrkisk kaffe, hvorpå Racip begynte å fortelle: «Det var en 

gang en slakter. En gang dukket det en mann opp i 

slakterbutikken hans og ba om få to stykker indrefilet. 

Slakteren skar dem til ham, men mannen gransket dem 

nøye og sa at han ikke likte dem. Han ba slakteren gi ham 

to koteletter i stedet. Slakteren skar kotelettene, men 

kunden likte ikke dem heller. Han ba om å få et lammelår, 

som slakteren skar tålmodig til ham, men heller ikke 

lammelåret var bra nok for mannen. Slik fortsatte de en 

stund, helt til mannen ble så sint på slakteren at han endte 

opp med å fornærme ham og si at han ikke klarte å gi ham 

kjøttet han ville ha. Til slutt bestemte de to mennene seg 

for å presentere problemet for en dommer. Etter å ha hørt 



dem, sa dommeren til slakteren: ‘legg hånden din på 

mannens hode’. Slakteren gjorde forbløffet som 

dommeren sa. Mannen var så fra seg av raseri at da 

slakteren tok på ham, fikk han slag, falt om og døde. Da 

sa dommeren til slakteren: ‘Det var skrevet at mannen 

skulle dø ved din hånd! Flaks for deg at du ikke tok på 

ham inne i butikken din, for da ville jeg ha måttet dømme 

deg. Men ettersom han døde i mitt nærvær og jeg var vitne 

til det, kan du gå fri!» 

Jeg lo av den artige historien og tenkte, mens jeg drakk 

kaffen, at tyrkere tross alt er hyggelige mennesker. 

Middelalderen og kampene mot det Ottomanske riket lå 

tross alt et stykke tilbake i tid. Så tenkte jeg at den lille 

historien egentlig var ganske dyp, fordi den illustrerte 

«skjebnens» rolle i menneskenes anliggender på en god 

måte. Jeg trodde ikke på skjebnen, men visste at 

muslimene gjorde det, fullt og helt. Skjebnen var tross alt 

en form for sannsynlighet som Allah hadde forordnet fra 

et ståsted i fortiden, i stedet for å ta ting på sparket idet de 

fant sted. Jeg på min side tror bare på Sannsynligheten for 

at noe vil skje i framtiden, og tror ikke at Allahs trikser 

med terningene.  

På den tiden hadde jeg veldig mye fritid, særlig på 

jobben, hvilket frigjorde mye tankeenergi til filosofisk 

spekulasjon, og jeg hadde kommet fram til at kun tre tall 

er nødvendighet for å beskrive hele virkeligheten, 

inkludert Gud: 0, 1 og uendelig. Jeg var overbevist om at 

det var sannheten, ikke åpenbaringenes sannhet, men en 

sannhet som kunne beskrives matematisk.  



I Tripoli hadde jeg tilgang til denne sannhetens 

levende modell, legemliggjort i den uforglemmelige 

karakteren Al Muhasib, en av Tripolis byoriginaler som jeg 

støtte på neste hver dag når jeg luftet meg i lunsjpausen, 

som var ganske sjenerøs fra Wahas side: to timer, for at 

libyerne skulle få tid til å gå i moskeen og be 

middagsbønnen, spise lunsj og til slutt ta seg en lang og 

forfriskende høneblund, ettersom det tok på å ikke gjøre 

en skit hele formiddagen og dessuten forberede seg 

psykisk på ikke å gjøre en skit hele ettermiddagen.  

 

 

Al Muhasib 

 

Al Muhasib, som vi kalte ham, betydde «bokholderen» på 

arabisk, eller rettere sagt «regnskapsføreren», et kallenavn 

jeg selv hadde gitt ham, uten innvendinger fra mine to 

tyrkiske venner, Racip og Yasher, som til tross for at de 

var muslimer, ikke kjente et ord arabisk, men stolte på 

meg. Vi tre dannet et stabilt og komplett trekløver. Det 

dreide seg om forbrødring mellom middelhavsfolk som 

delte en felles arv, både kulturelt og genetisk. Vi stammet 

alle fra de samme eldgamle folkegruppene: Hettittene, 

som var forfedrene til etruskerne og dermed også til 

italienerne fra Romagna og mange tyrkere, samt 

Hyksosene og Djengis Khans barbariske horder, hvis 

aggressive genetiske program fantes i utvannet form i alle 

europeernes blod. Så var det grekerne, østromerne og til 

slutt jødene, som hadde gitt middelhavsfolkene evnen til å 

analysere Det absolutte og dets paradokser, og dessuten 



gitt dem teorien om Guds Enhet (som kristendommen 

spedde på litt og gjorde til en treenighet).  

Al Muhasib var en ung mann på rundt tretti, med et 

vanlig middelhavsansikt som kunne ha tilhørt en sicilianer, 

en greker eller en malteser, men ikke en nordmann, i hvert 

fall ikke en nordmann som hadde vært nordmann i mange 

generasjoner, til det var han for mørk, med olivenfarget, 

lettere solbrun hud og svart, krøllete hår. Han gikk 

framoverbøyd med krum rygg og øyne som stirret tomt ut 

i luften, og jeg var sikker på at han gikk og beregnet et eller 

annet. Etter ikke mer enn tjue skritt under Tripolis 

bueganger (som italienerne hadde bygget), stoppet han 

opp, hvilte høyrehånden mot en av buegangens søyler og 

begynte å telle med venstre hånd. Blikket hans fokuserte 

på venstrehåndens bevegelser, som alltid var de samme. 

Han åpnet tommelen, så pekefingeren, så midtfingeren, 

en, to og tre. Ikke noe mer enn det. Han åpnet 

venstrehånden og med en gest som om han viftet bort en 

flue, veivet han hånden foran øynene og begynte å gå 

igjen, hensunket i tanker. Etter noen skritt gjentok han 

hele prosedyren på nytt. Denne oppførselen ble gjenstand 

for lange diskusjoner, som opptok middelhavstrekløveret 

vårt i den lange lunsjpausen. Etter å ha spist en spartansk 

ta-amia bestående av knuste favabønner, satte vi oss til 

rette på en liten utekafé langs Tripolis sjøpromenade, i 

skyggen av noen gamle bjørkefiken som var blitt plantet 

av italienerne mange år tidligere, og diskutere saken for å 

slå i hjel tiden. Hvorfor telte Al Muhasib bare til tre?  

Selv om trekløveret av arbeidskamerater tilhørte den 

samme middelhavskulturen, med langt på vei de samme 



tradisjonene, hadde hver av oss ulike særpreg. Jeg var en 

bibelfortolker og en geolog med anlegg for geometri. 

Racib var en skeptisk og billedstormende geolog som var 

veldig datakyndig, mens Yasher var en matematikksterk 

geofysiker som var så god i matte at ingen skjønte et kvekk 

av formlene hans. Perspektivene våre gjenspeilet altså tre 

ulike verdensanskuelser som kunne oppsummeres på 

følgende vis:  

 Slik jeg så det, prøvde Al Muhasib å avdekke 

Treenighetens gåte, uten å lykkes.  

Slik Racip så det, jobbet han med en trinær 

matematikk som skulle erstatte datamaskinenes binære 

grunnbestanddeler, et altfor treigt system.  

Slik Yasher så det, prøvde han å fylle det 

tredimensjonale rommet med kun tre punkter, ettersom 

han ikke kunne telle til fire for å forme tetraederet, det 

mest kompakte av Platons solide former, og fortapte seg i 

et flatt rom der det ikke fantes annet enn trekanter.  

I løpet av de lange lunsjpausene våre, i skyggen av 

bjørkefikenen, ble svært mange teorier, også av 

grunnleggende betydning for vitenskapen, formulert mens 

vi fordøyde maten. Teorier som aldri ble publisert og 

offentliggjort for et bredere publikum, ettersom de verken 

ville blitt forstått eller akseptert. Én slik teori var Racips 

trinære matematikk, som dannet grunnlaget for et 

hurtigere databehandlingssystem og senere hjalp meg til å 

forstå universets beskaffenhet, Guds opprinnelse og 

dessuten hvor jeg skulle lete etter gass.  

 

 



Ekvatorial-Guinea  

 

Min avreise fra Libya skyldtes en kombinasjon av uflaks 

og flaks. Det er også mulig at jeg hadde nådd en ny topp 

når det gjaldt mitt eget inkompetansenivå, for det var i 

Libya jeg opplevde det verste tilfellet av det som skjer med 

de fleste geologer i løpet av en lang karriere: en katastrofalt 

feilslått geologisk teori. Noen måneder etter at 

hjertebarnet mitt, Harash-brønnen, viste seg å bli den 

dypeste og mest kostbare tørre brønnen som noen gang 

var blitt boret i Libya, hadde jeg klart å legge traumet bak 

meg ved å gjenta jeg for seg selv at sannsynligheten for å 

gjøre et drivverdig funn med letebrønner i Libya, tross alt 

bare var på 20 prosent. Hvis jeg var inkompetent, var min 

inkompetanse statistisk fundert. Likevel hadde jeg 

skammet meg så mye at jeg endte opp med å gjemme meg 

på kontoret mitt i noen måneder og holde så lav profil som 

mulig. Men sakte men sikkert hadde jeg begynt vende 

tilbake til møtene i hodepineklubben på arkivrommet, og 

presenterte nye filosofiske teorier for å veie opp etter beste 

evne for den økonomiske katastrofen jeg hadde stelt i 

stand for Libya. En av de dypeste filosofiske tankene 

arkivrommet produserte i den perioden, oppsto en dag jeg 

hadde sitert et arabisk ordspråk som stammet fra 

Koranen: Det finnes ikke en flue på jorda som ikke får sin næring 

fra Allah. Til stede den dagen, i tillegg til Moukhtar, var 

også Racip og Yasher, samt Muhammed Fikrin, teknikeren 

fra datarommet, og dessuten en kanadisk ingeniør, David 

Bergen, som var på besøk i leteavdelingen for å diskutere 

en utviklingsbrønn i Masrab. «Hvis Allah virkelig har 



ansvaret for maten min,» sa jeg, «så er det også Han som 

sørget for å gi meg jobben hos Waha.» Moukhtar ristet på 

hodet og sa at i det tilfellet hadde Allah dessverre begått 

en stor tabbe. Alle lo, og jeg rødmet mens jeg lo, for jeg 

hadde fremdeles Harash-katastrofen fersk i minne. David 

Bergen kom meg til unnsetning og sa at hvis alt avhang av 

Allah, så var det Allahs feil at han hadde giftet seg en heks. 

Kona hans var tysk og hadde emigrert til Canada etter 

Andre verdenskrig sammen med familien, som hadde 

overlevd bombingen av Dresden. «Og ikke nok med det,» 

fortsatte David Bergen, «jeg er helt sikker på at Allah fikk 

Andre verdenskrig til å bryte ut nettopp for at jeg skulle 

møte kona mi! En ulykke kommer sjelden alene!» Alle brøt 

ut i latter, men jeg tenkte at David Bergen hadde et poeng, 

bortsett fra at jeg personlig ville ha byttet ut Allah med 

Sannsynligheten ψ, «Det store Psi», som betinger at alt det 

som er mulig, alltid vil kunne finne sted. Synd at titalls 

millioner mennesker måtte bøte med livet for at akkurat 

den hendelsen skulle finne sted, men Sannsynligheten har 

åpenbart ikke samvittighet. Jeg benyttet anledningen til å 

si at også jeg kunne takke Andre verdenskrig for det 

privilegiet det var å befinne meg i Libya. Hvis ikke moren 

min hadde dødd på grunn av krigen, som igjen førte til at 

familien min ble spredt for alle vinder, ville jeg i det 

øyeblikket høyst sannsynlig ha befunnet meg i Rimini, i 

Viale Cormons, som hotellvert for Pensione Primavera. 

Moukhtar lot ikke sjansen gå fra seg til å si at det utvilsomt 

ville ha vært en bedre løsning for Libya.  

Min avreise fra Libya til Ekvatorial-Guinea var nok en 

bekreftelse på sjansespillet som styrer menneskenes liv, og 



som også påvirker de store, multinasjonale selskapene, 

noe jeg skal prøve å analysere i fortellingen om årene i 

enda et afrikansk ferieparadis. Jeg ble «reddet» fra den 

libyske ørkenen i 1997 av en oppringing fra Bill van 

Goidstnoven, som tilbød meg jobben som leder for 

operasjonene til United Meridian Corporation i Malabo. 

Helt fra begynnelsen av viste jobben min i Ekvatorial-

Guinea seg å være krevende og komplisert. UMC, 

selskapet der Jim Smitherman var «viseadministrerende 

direktør for oljeleting og -produksjon», eide 25 prosent av 

operasjonen som ble forvaltet av Mobil med stor 

dyktighet. Hele operasjonen ga 200,000 fat olje per dag, 

som ble hentet opp fra havet rundt øya Bioko. Men det 

var ikke det jobben min gikk ut på. UMC eide fire andre 

leteblokker offshore rundt Bioko, der det var potensial for 

å finne olje, og hadde i tillegg konsesjon på mineralleting i 

hele Rio Muni-området. Jeg skulle hovedsakelig 

konsentrere meg om de prosjektene.  

Hovedstaden i Ekvatorial-Guinea, Malabo, var en 

svær, avsidesliggende landsby ute i Guineabukta, ved foten 

av en vulkan. Malabo hadde tidligere vært hovedstad i 

spanjolenes eneste afrikanske koloni ved ekvator. Det var 

her statsadministrasjonen holdt til, inkludert 

oljeministeren, som overvåket leteoperasjonene. Og det 

var her UMC hadde sine kontorer. Toppsjefene i UMC 

hadde forklart meg med klare ord at jobben min besto i å 

opprettholde gode relasjoner til regjeringen og sørge for at 

oljeministeren var glad og fornøyd og vennlig innstilt til 

UMC. Men oljeministeren ba hele tiden om mer penger 

fra oljeselskapene som opererte i landet – penger han 



naturligvis ba om på vegne av Ekvatorial-Guineas 

regjering og folk – samtidig som de amerikanske sjefene 

ble stadig mindre interessert i å punge ut, hvilket medførte 

at den stakkars lokale operasjonslederen for UMC, altså 

undertegnede, befant seg mellom barken og veden og 

kunne se tilbake med nostalgi på tiden i et langt mer 

forutsigbart og velorganisert diktatur. Hvis jeg ikke føyde 

meg for oljeministerens bunn hederlige forsøk på å fylle 

statskassen, risikerte jeg at UMCs konsesjoner ble trukket 

tilbake. Hvis jeg åpnet en ny post i letebudsjettet, 

«oljeministeren – diverse utgifter», ville jeg forarge sjefene 

mine og kanskje til og med risikere å få sparken. Følgelig 

bestemte jeg meg for å benytte meg av min omfattende 

kunnskap om dyreriket, nærmere bestemt hyenenes atferd, 

for å utvikle en strategi som kunne gi gode resultater. Det 

var et veletablert vitenskapelig faktum at for å innynde seg 

alfahannene i hyeneflokken, måtte man først finne 

støttespillere hos betahannene og alle de andre hannene, 

helt ned til de laveste av de lave hyenene, omegahannene, 

for på den måten å skape forutsetningene for en vellykket 

integrering i flokken. Det var altså om å gjøre å være 

ydmyk og skaffe seg venner blant de ydmyke. Med det mål 

for øye ga jeg alle UMCs ansatte en lønnsøkning: 

vaskedamen, gartnerne, sjåførene og kokken Gabriel, som 

tilhørte Fang-stammen, tilfeldigvis samme stamme som 

oljeministeren og president Obiang. Så innførte jeg 

overtidsbetaling for alle ekvatorialguineanerne og 

opprettet en «Vedlikeholdsgruppe» for å holde alle UMCs 

boliger i Malabo i tipp-topp stand. Som leder for gruppen 

oppnevnte jeg Augusto, en Bubi fra øya Bioko, som 



tilfeldigvis tilhørte samme stamme som oljeministerens 

statssekretær. Utlendingene som jobbet for UMC, totalt 

tre-fire ansatte, kunne spise gratis i de tre libanesiske 

restaurantene, Malabos eneste ikke-giftige spisesteder, så 

skulle gjorde jeg opp regningen en gang i måneden. Jeg 

oppfordret Josè Brito, PR-mannen min fra Kapp Verde-

øyene, altså tilfeldigvis fra samme land som 

oljeministerens kone, til å organisere fester og banketter 

hjemme hos seg. Det ble ikke nødvendig å gi Josè en 

detaljert opplæring, for han skjønte med en gang hva han 

skulle gjøre: invitere den berømte, kapverdiske 

sangerinnen Cesaria Evora til å holde en konsert i Malabo 

for ekvatorialguineanerne og lavere funksjonærer i 

statsadministrasjonen. Ganske snart begynte de gode 

vibbene å spre seg nedenfra og opp og kom 

oljeministerens statssekretær for øre: Den nye UMC-

utsendingen var utrolig nok enda mer gavmild og 

medgjørlig enn den legendariske Bill, som hadde vært 

elsket av alle.  

Oljeministeren og statssekretæren var raske med å 

plante sine kjøttetende og dollartørste plantespirer i den 

fruktbare jorda jeg hadde gjødslet, og innkalte meg til et 

møte for å se hva vi kunne gjøre for å hjelpe Ekvatorial-

Guineas arme befolkning. I realiteten kunne jeg ikke gjøre 

så veldig mye for dem, ettersom budsjettet ble avgjort og 

godkjent i Houston og det ikke fantes noen vei utenom 

hovedkontoret og ledelsen. Jeg hadde imidlertid lagt 

merke til en smule elastisitet i reisebudsjettet og i 

budsjettet for sosiale utgifter, følgelig la jeg fram to 

løsninger for statssekretæren, en svært intelligent mann 



som var veldig kjapp i oppfattelsen med alt som hadde 

med penger å gjøre: El primero, hay que viajar un poco mas! Nå 

gjelder det å reise mer! Men jeg hadde slått inn en åpen 

dør, for statssekretæren og ministeren var stadig på 

reisefot av ulike grunner, og det gikk rykter om at de hadde 

sitt eget, personlige reisebyrå som ordnet med 

førsteklassebilletter til dem. Dernest – secundo – hadde jeg 

foreslått å bygge en liten kirke på Corisco, den lille øya ved 

kysten av Afrika som hadde fine, hvite sandstrender, med 

mål om å få turistene til å komme og skrifte. Europeerne 

hadde nesten sluttet helt å skrifte, av frykt for at syndene 

deres skulle bli spredt for alle vinder av snakkesalige 

prester. Men på Corisco, i hjertet av det svarte Afrika, med 

ekvatorialguineanske prester, kunne de skrifte av hjertets 

lyst, for hvem kjente dem vel her? «Deres» reisebyrå kunne 

organisere charterturer som kombinerte turisme og 

religion. Turistene kunne lette sine hjerter, reise lutret 

tilbake til hjemlandene sine og gå løs på nye synder med 

fornyet lyst. Forslaget mitt ble møtt med latter og skapte 

en hyggelig, løsningsorientert stemning. Vi ble venner, og 

til slutt endte vi opp med å gå for den mest logiske 

løsningen, altså det å reise mer. Men ministeren hadde et 

ess i ermet, en mer lukrativ idé for landet sitt og et mer 

enn legitimt mål: Å øke statens inntekter ved å reforhandle 

royaltyene og skattene som Ekvatorial-Guinea mottok fra 

oljeselskapene. Denne ideen ble redningen min, ettersom 

den involverte alle oljeselskapene og beslutningene ville bli 

tatt på høyeste hold. Selv begrenset jeg meg til å forvalte 

reisingen og betale for billettene. Og dermed begynte en 

tid med veldig mye reising. Reiser til USA for å diskutere 



letebudsjettet, reiser til London for å reforhandle 

royaltyene, reiser til Paris for å diskutere fordelingen av 

leteblokkene i Ekvatorial-Guineas farvann. Hver gang han 

reiste, hadde oljeministeren med seg statssekretæren og 

tjue medlemmer av staben sin, inkludert sekretærene. 

Hver gang måtte vi betale billettene, hotell og 

diettgodtgjørelse til delegasjonens medlemmer. Budsjettet 

for å administrere Malabo-kontoret måtte fordobles, og 

reisebudsjettet, som heldigvis kunne trekkes av på skatten, 

måtte tredobles. Naturligvis reiste jeg alltid sammen med 

dem, på businessklasse, og kjøpte billettene mine hos 

Iberia, mens de reiste på første klasse og ordnet billettene 

gjennom deres eget, private reisebyrå, som var tre ganger 

dyrere enn Iberia. Jeg opparbeidet meg så mange 

bonuspoeng i den perioden at jeg fortsatte å fly gratis med 

Iberia i fire år etter at jeg sluttet å jobbe for UMC. Men 

tross de høye reiseutgiftene, eller kanskje på grunn av dem, 

gikk ting så det suste for UMC i Ekvatorial-Guinea, så bra 

at selskapet på slutten av 1997, i Houston, innledet 

forhandlinger om en fusjon med Ocean Energy, et ungt 

og dynamisk selskap som etter ti år var børsnotert til en 

verdi av en milliard dollar, men som dessverre også hadde 

en milliard dollar i gjeld, noe jeg var intetanende om på det 

tidspunktet. Senere forklarte noen meg at gjelden var et 

eksempel på kreativ finansvirksomhet, der investeringer 

og budsjettering utgjør regelrette abstrakte kunstverk.  

Til slutt var fusjonen et faktum, og den gamle 

administrerende direktøren for UMC kunne pensjonere 

seg med en gyllen fallskjerm som ville gjort en saudiarabisk 

prins grønn av misunnelse. Jim Smitherman III ble den 



nye administrerende direktøren for selskapet, som fikk 

navnet Ocean Energy, og da kunne feiringen begynne. I 

slutten av mars 1998 ble jeg invitert til en fest i Houston 

for å feire den vellykkede fusjonen. Uten å ha gjort noe 

særlig for å fortjene det, var jeg en slags hedersgjest på 

festen, som leder for den mest produktive og lovende 

avdelingen i det nye selskapet, som hadde en kapitalverdi 

på to milliarder dollar og to milliarder dollar i gjeld. I mitt 

snevre, småborgerlige sinn, gjorde jeg litt hoderegning 

som resulterte i en totalsum på null – men storfinansen 

hadde videre visjoner. De nye sjefene fortalte meg at de 

var svært fornøyd med mitt virke i Ekvatorial-Guinea og 

garanterte at jeg kunne bli værende der så lenge jeg ville. 

Men alle gode ting tar slutt, og ganske snart begynte 

sannsynlighetens djevel å gjøre seg gjeldende igjen. 

Oljeprisen, som på den tiden lå på rundt 20 dollar fatet, 

stupte brått til under 9 dollar. Det nye selskapet hadde stor 

gjeld, som sagt, og for å kunne betjene gjelden og fortsette 

å vokse, var Ocean Energy avhengig av en oljepris på 

minst 18 dollar fatet. Følgelig begynte situasjonen å bli 

ganske anspent.  

Selskapets regnskapsførere begynte å sette klørne i de 

ulike operasjonsbudsjettene med mål om å kutte utgifter. 

Jeg hadde sett nøye på mine egne utgifter for å se hvordan 

jeg kunne redusere dem, men hadde veldig lite å gå på. 

Flesteparten av utgiftene kunne spores tilbake til 

regjeringen, som måtte skånes for innstramninger for 

enhver pris, og jeg klarte omsider å overtale 

regnskapsførerne om at alt var i sin skjønneste orden. Men 

mot slutten av året skjedde den virkelige katastrofen. 



Ocean Energys aksjer stupte på børsen helt til de var verdt 

en tidel av det de var verdt i begynnelsen av året, og det 

nye selskapet ble kjøpt for en slikk og ingenting av Seagull, 

et lite Houston-selskap med stor likviditet. Jim ble den 

første som måtte gå. De nye sjefene betraktet meg med 

mistenksomhet, men fordi de visste hvor gode 

forbindelser jeg hadde i landet, våget de ikke å gi meg 

sparken. Men jeg hadde ikke mange venner blant det nye 

selskapets regnskapsførere, som tvang meg til å gjøre noe 

som var helt nytt for meg: kontrollere utgiftene. Og det 

var slik jeg oppdaget, langt om lenge, at også menneskene, 

som ulve- og løveflokkene, trenger autoritære og brutale 

sjefer for å holde seg på den smale sti. Mens jeg satt i 

timevis og leste bibelen eller kikket på dyredokumentarer 

på National Geographic-kanalen, drakk mine «expatriates» 

utrolige mengder med øl og spanderte middag på 

halvparten av de lettlivede jentene i Malabo. Ryktene gikk 

om at her var det gratis mat og drikke å få, og som enhver 

ulv, løve eller mark med respekt for seg selv, hadde også 

mine utenlandske ansatte forsynt seg av overfloden. 

Restaurantregningene var blitt astronomisk høye. Men det 

var ikke alt. Gartneren min, Roberto, som ofte kom inn 

på kontoret mitt for å slå av en prat og fortelle meg om 

slangene han hadde drept i hagen (han hadde faktisk 

funnet flere svarte mambaer i kontorets hage, et tema jeg 

alltid hadde funnet fascinerende) hadde klart å forfalske 

underskriften min og underslått til sammen 45,000 dollar 

ved å heve sjekker fra et sjekkhefte jeg oppbevarte i en låst 

skuff i skrivebordet. Roberto hadde brukt pengene på 

festing i Douala i Kamerun, men han hadde også kjøpt tre 



pent brukte Landrovere og startet et taxiselskap. Og dette 

var heller ikke alt. Da jeg tok en nøye titt på registeret der 

vedlikeholdsarbeiderne førte opp overtidstimene sine, 

oppdaget jeg at Augusto i snitt jobbet 12 timer overtid 

hver dag, hvilket kombinert med de vanlige arbeidstimene 

og lunsjpausen utgjorde en uforsvarlig lang arbeidsdag på 

22 timer. Men det var heller ikke det verste, for Augusto 

hadde i det minste sovet to timer hver natt. Noen av mine 

dedikerte ansatte hadde jobbet 24 timer i døgnet, noen så 

mye som 25 timer i døgnet. Ikke engang dette vær særlig 

overraskende sammenliknet med det de to ghaneserne, 

dagvakten Mustafà og nattevakten Hassan, hadde klekket 

ut. Jeg hadde stor sans for sikkerhetsvaktene mine, 

ettersom de var muslimer, godt opplært i koranspråket og 

jeg kunne føre lange samtaler med dem på arabisk. Iblant 

resiterte vi koranvers sammen, når det bød seg en 

anledning. Ghaneserne kalte meg hajji, slik man titulerte 

folk som hadde reist på pilegrimsferd til Mekka, eller iblant 

også sjeik, en hedersbetegnelse forbeholdt viktige, eldre 

stammemedlemmer. Vel, da jeg kontrollerte utgiftene, 

oppdaget jeg at begge mennene også jobbet for Josè Brito: 

Mustafà om natta og Hassan på dagen. Oppdagelsen var 

forbløffende, og jeg kalte Mustafà inn på teppet: «Mustafà, 

jeg forstår det slik at du jobber 12 timer for meg på dagtid, 

og 12 timer for Brito om natten. Når er det egentlig du 

sover?» Mustafà smilte lurt til meg og sa: «Hajji! Jeg trenger 

ikke søvn, for jeg leser koranen!» Noen dager senere 

gjorde jeg en ny oppdagelse som overrasket meg stort. 

Hushjelpen min, Escolastica, hadde i mer enn ett år drevet 

en liten butikk der hun solgte bønner på boks, kokt skinke, 



øl og Coca Cola, med andre ord en bugnende 

forretningsvirksomhet basert på matvarene som 

amerikanerne sendte for å forsyne gjesteboligen jeg drev i 

det store huset mitt. Matboden ble forvaltet med stor flid 

av kokken min, Gabriel, som naturligvis ikke hadde den 

fjerneste idé om det som foregikk. Men alt dette var 

naturligvis ingenting sammenliknet med den store 

katastrofen, der et blomstrende oljeselskap sakte men 

sikkert risikerte å gå dukken på grunn av oljeprisen. Det 

arabiske ordspråket jeg hadde sitert på møtet for 

letesjefene i Norge, sa: «Oljeprisen og menneskelivet er i 

Allahs hender.» Eventuelt tilfeldighetenes hender, i min 

kosmogoni. Jim Smitherman var den første som fikk 

sparken, ettersom han var administrerende direktør for 

oljeleting og -produksjon og hadde ansvaret for å ha 

godkjent fire tørre brønner på rad innenfor den samme 

leteblokken. På slutten av september 1999 fikk også Brito 

og jeg sparken og Severino, den ekvatorialguineanske 

regnskapssjefen, overtok jobben min i Malabo. Jeg mottok 

en hyggelig fallskjerm som tillot meg å lande trygt på Sicilia 

og trekke et lettelsens sukk.  

I stedet for å hvile på laurbærene, satte jeg meg ned 

med min gamle sjef, Jim, og sammen bestemte vi oss for 

å vie oss til oljeleting på Sicilia, en aktivitet som etter et par 

år resulterte i en letelisens på Sicilia og et nytt jobbtilbud, 

denne gangen fra Jim. I Houston, før jeg forlot 

hovedkontoret til Seagull, som nettopp hadde gitt meg 

sparken, var jeg på besøk hjemme hos Jim for å slå av en 

prat. Noen av ekskollegaene mine hadde fortalt meg at Jim 

gikk med planer om å starte for seg selv og opprette sitt 



eget oljeselskap, ettersom han med fallskjermen han hadde 

mottatt, hadde mye penger å investere. Hjemmefra hadde 

jeg tatt med meg dokumentasjonen på 24 

interesseområder rundt om i verden, fra Ny Zealand til 

Kinahavet til Ghadames-bekkenet og Murzuq i Libya, og 

til slutt Sicilia, der jeg hadde utviklet enn egen, spesiell 

teori om et interessant område i det sørsicilianske 

bakkelandskapet. Jim var nyseparert, ettersom kona hadde 

tatt ham i å stå i med sekretæren, og følgelig var han litt 

preget av en personlig krise, men likevel vennlig og 

sjarmerende som vanlig. Etter at han hadde hørt på alt det 

jeg hadde å by på, sa Jim: «Jeg har begrensede midler, så 

det beste er å spille det sicilianske kortet og begynne i din 

back yard. Når du drar tilbake til Sicilia, se om det ikke er 

mulig å få tak i geologisk data fra de sicilianske 

myndighetene, slik at vi kan bekrefte den vakre ideen din, 

som jeg liker veldig godt.» Vi skålte i whisky og før jeg dro, 

sa Jim: «Heretter skal jeg aldri jobbe for noen andre enn 

meg selv.» 

Og med det tok jeg hånden hans og sa at jeg også 

ønsket å starte for meg selv og se hva jeg kunne drive det 

til. Dette er sannheten om den historiske avtalen som ble 

inngått mellom meg og Jim.  

 

 

  



Del 3 

 

Prosjektets begynnelse 

 

Da jeg kom tilbake til Sicilia etter en to måneders ferie på 

Cuba sammen med Gerd, mottok jeg umiddelbart 

bekreftelsen fra Totò Vernuccio, en geologvenn ved 

universitetet i Palermo, på at geologene fra det sicilianske 

oljedirektoratet var klare for å høre på forslaget vårt. Totò 

fortalte at han hadde skrytt meg opp i skyene og sagt at jeg 

var en berømt geolog som hadde funnet mye olje rundt 

om i verden, og at jeg nå hadde slått meg sammen med en 

rik teksansk oljemann som var klar for å investere på 

Sicilia. Totò ville bli med og presentere oss for 

oljedirektoratet, der han hadde mange gode venner.  

Det er sånn man gjør det på Sicilia, sa Totò: «Man har 

en venn som i sin tur har en venn som er venn med en 

annen som tar deg imot med åpne armer fordi vennen er 

en venn av en venn. Det finnes altfor mange fiender der 

ute, og nye venner er alltid velkomne.» 

Mens jeg skrev en epost til Jim for å informere ham 

om at oppdraget mitt hadde gitt resultater, gjorde jeg som 

vanlig en mental oppsummering av hendelsene i livet mitt 

de siste to årene, etter lykketreffet med jobben i 

Ekvatorial-Guinea. Nå lå profetien min om gass på 

fastlands-Sicilia i Schrödinger-kattens hender, ettersom 

prosjektet på det tidspunktet var levende og død på en og 

samme tid. Det fantes en bitteliten sjanse – en 

sannsynlighet som ikke var null – for at prosjektet ville 



kunne settes i gang, og denne gangen var det Jim som satt 

med terningene i hendene.  

Analysen av fortiden var klar: Det hadde vært enda et 

lykketreff å bli kjent med Jim, som tilhørte en kjent 

teksansk oljefamilie. Gud hadde ingenting med flaksen 

min å gjøre, alt skyldtes energibevaringsloven, et spørsmål 

om likevekt mellom den potensielle energien forårsaket av 

en god handling jeg hadde gjort overfor Bill, og den 

kinetiske energien i Einsteins romtid. Så selv om jeg bare 

hadde hatt den kremjobben i to år, hadde jeg nå, takket 

være en heldig årsaksrekke som begynte i Ekvatorial-

Guinea, mulighet til å innlede et nytt eventyr som i beste 

fall ville føre til oppdagelsen av et stort gassreservoar på 

Sicilia (en feit og lys levende katt) etter mange år med 

omflakkende liv rundt om i verden.  

I Palermo ble Jim og jeg, ledsaget av Totò, tatt imot 

med åpne armer av oljedirektoratets geologer. De fortalte 

oss at Sicilia nylig hadde vedtatt en ny, regional lov som 

åpnet opp for utenlandske investeringer ved å redusere 

royaltysatsene og tillatte fellesforetakender basert på 

utenlandsk kapital. De ga oss en kopi av den nye loven og 

sa umiddelbart at all data i miljødirektoratets arkiv sto til 

vår disposisjon som offentlig tilgjengelig informasjon og 

kunne kopieres helt fritt. Vi inviterte alle på middag i en 

kjent restaurant i Palermo og etter et par skåler var vi alle 

gamle venner. Slik, med hjelp av Totò, ble det første 

skrittet utført: vennskapet.  

I løpet av de neste månedene, ved hjelp av en ung 

geolog fra Palermo, begynte vi å motta kopier av alle de 

elektriske loggene og composite logs om brønnene som 



allerede var blitt boret rundt Ragusa, Gela og i de hybleiske 

fjellkjedene nord for Ragusa. Jeg leide en leilighet bak 

huset mitt i Santa Maria del Focallo som ble mitt kontor 

de neste årene. Jeg kontaktet en av mine nærmeste venner, 

en tidligere skolekamerat, Franco Pezzino, som hadde 

vært sjefsgeolog for Agip i Gela den gangen brønnene ble 

boret, og han var straks klar for å hjelpe meg. Franco rådet 

meg til å få hjelp av en av de gamle geologene sine, som 

nå var pensjonert, og slik begynte jeg å sette alle loggene i 

sammenheng for å konstruere de geologiske og 

strukturelle kartene vi trengte. Etter et par ukers arbeid, 

med hjelp av Francos geolog, begynte vi å identifisere det 

mest interessante området og leteprosjektets hovedmål.    

 

 

Den tredje mann 

 

En flate trenger kun tre punkter, det er derfor et bord med tre bein 

ikke vakler, sa Euklid. 

Arbeidsfilosofien min støttet seg tungt til den 

euklidske geometrien, krydret med litt Einstein. De to 

passet veldig bra sammen, som tomatsaus og parmesan. 

Jeg skal prøve å forklare på en enkel måte hvorfor 

parmesanen er så viktig. Som Einstein sa det selv: Å 

forklare komplekse problemer med enkle matematiske løsninger 

betyr å nærme seg Guds tenkemåte.  

Den gamle ringreven Coy Squire, en venn av Jim som 

hadde klart å kapre konsesjonen i Ekvatorial-Guinea for 

UMC, hadde gitt Jim et upartisk råd: «Skal du jobbe på 

Sicilia, er det ingen vei utenom å alliere deg med Baronen 



...» Så hvisket han Moscatos navn med knapt hørbar 

stemme, selv om det ikke var noen andre i rommet. 

Coy, en hyggelig teksansk oljemann, var blitt venner 

med Moscato da de begge jobbet i Egypt, Moscato som 

sjef for Agips operasjoner og Coy Squire som Phillips-sjef. 

Det gikk rykter om at Coy hadde en bijobb som CIA-agent 

i det landet. Det gikk også rykter om at det var CIA-jobben 

som hadde åpnet dørene for ham hos president Obiang, 

den gangen Coy skulle søke om konsesjon på vegne av 

UMC i Ekvatorial-Guinea. Faktum var at Coy innkasserte 

en million dollar i måneden bare i royalty fra Ekvatorial-

Guinea. Også derfor ble rådene hans alltid verdsatt av Jim. 

Da Jim fortalte meg ideen, ble jeg umiddelbart 

begeistret, men sa også til Jim at selv om manøveren 

garantert ville hjelpe oss, ville den også kunne få 

uforutsigbare ringvirkninger på politisk nivå på Sicilia.  

Moscato hadde vært styreformann i ENI, Italias 

viktigste oljeselskap, og var fremdeles en nøkkelfigur i 

Agips politikk. Jim og jeg besøkte ham på det store 

kontoret hans i San Donato Milanese, der han ledet Enrico 

Mattei-instituttet og fremdeles var medlem av Agips 

ledergruppe.  

Moscato var en mektig mann, men han var også kjent 

for å være generøs – en som kunne finne på å hjelpe folk 

spontant, hvis han hadde mulighet til det. Da Moscato 

senere beskrev møtet vårt for Pezzino, som tidligere 

hadde vært en av hans betrodde ansatte, sa han: «De 

minner meg om gateselgere som prøver å prakke på meg 

en liten ricotta!» 



Etter at vi hadde fortalt ham at prosjektet vårt var 

finansiert av Jim og hans andre amerikanske partnere, 

virket Moscato interessert, men sa at målet vårt, Noto-

formasjonen fra øvre Trias, allerede var blitt testet av Agip 

uten større hell. Jim forklarte at det i USA i våre dager var 

mulig å produsere gass også fra leire og 

ugjennomtrengelige bergarter, ved å frakturere dem. Jeg 

nevnte Franco Pezzino og sa at det nettopp var Pezzino 

som hadde fortalt meg at Comiso 2-feltet, i sørlige del av 

interesseområdet vårt, hadde produsert gass i drivverdige 

mengder i tretti år og fremdeles var i drift. I tillegg til det 

fantes Noto-feltet som Pezzino og mennene hans 

forvaltet, som produserte gass i betydelige mengder fra 

Noto-formasjonen. Dermed sa Moscato: «Jeg skal til 

Sicilia om en uke, dere får beskjed når jeg kommer, så kan 

dere besøke meg på landstedet mitt i nærheten av Gela.» 

Så henvendte han seg til meg: «Melli, kameraten din, 

Pezzino, vet godt hvor jeg bor.» 

En uke senere inviterte Moscato oss alle, Jim, Pezzino 

og meg, til landstedet hans, en gammel, ombygd 

herskapsvilla omringet av oliventrær, som ruvet over 

Gela-sletten med utsikt helt ned til havet. Jeg hilste på 

Moscato på siciliansk vis og sa: «Vi kysser hendene, 

ingeniør!» Og han lo, for det var slik bøndene hilste på 

baronene på Sicilia i gamle dager. Etter et utmerket måltid 

tilberedt av fru Moscato, tilbød Jim Moscato rollen som 

administrerende direktør for selskapet han ville opprette. 

Mens jeg skulle være letesjef, forbeholdt han rollen som 

styreformann til seg selv. I begynnelsen hadde avtalen vært 

at Jim skulle ha 80 prosent av aksjene og jeg 20. Vi tilbød 



20 prosent av aksjene til Moscato, slik at Jim nå hadde en 

andel på 64, jeg på 16 prosent og Moscato på 20. Vi fulgte 

gjeldende regler til punkt og prikke, i overensstemmelse 

med den nye sicilianske loven som godkjente 

fellesforetakender, og undertegnet avtalen hos notaren, 

som meldte den inn til handelskammeret i Ragusa. Slik ble 

Panther Eureka SRL født, den sicilianske filialen av Jims 

selskap, som hentet sitt navn fra reservoaret han selv 

hadde funnet på Elfenbenskysten og fra den store 

Arkimedes fra Syrakus på Sicilia, som hadde ropt Eureka! 

I Moscato hadde vi funnet det tredje punktet i flaten, 

eventuelt det tredje beinet som virksomheten vår hvilte på.  

Nå er øyeblikket kommet for å forklare min filosofi, 

som til slutt viste seg å gi resultater.  

Som jeg allerede har fortalt, har jeg helt fra ung alder 

basert mitt vitenskapelige arbeid på to konsepter: 

omdreiningspunktet, oppfunnet av Arkimedes, som 

forklarte skråforkastningene og rombokasmen, og 

Galileos konsept om at matematikken er Skaperens språk, 

som forklarer alle vitenskapelige prinsipper med enkle 

matematiske formler. Etter hvert som jeg ble eldre, la jeg 

også til et tredje konsept, basert på Einsteins konsept om 

romtiden. Dette konseptet kan beskrives med to kjegler 

plassert inntil hverandre som et timeglass, der den ene 

representerer alle tidligere hendelser og den andre alle 

framtidige hendelser. Mellom de to kjeglene ligger 

nåtidsplanet, som også er omdreiningspunktet mellom 

fortiden og framtiden. De to kjeglene representerer 

henholdsvis den totale sannsynligheten for at enhver 

hendelse kan ha funnet sted i fortidens kjegle, og den 



totale sannsynligheten for at enhver framtidig hendelse 

kan finne sted i framtidens kjegle, som også er en lyskjegle. 

Og ettersom lyset tilbakelegger en avstand på ett lysår i 

løpet av ett år, står det ytterste laget av kjeglen i en 45 

graders vinkel i forhold til nåtidsplanet. Hvis dere henger 

med, bra, og hvis ikke, fortsetter vi likevel, for det neste 

konseptet er virkelig enkelt å forstå! 

 

Figur 15 

 

 

Rommet innenfor de to kjeglene er «hendelsens rom». 

Ettersom ingenting kan bevege seg fortere enn lyset, 

rommer lyskjeglen alt det som kan skje i framtiden. La oss 

nå se på hvordan Einsteins visjon om universet har 

påvirket min filosofi.  

Konseptet om «hendelsens rom» i 

sannsynlighetsteorien betyr summen av alle de mulige 

hendelsene som kan finne sted i romtiden. Denne 



summen har jeg kalt «visshetskjeglen», mulighetsrommet 

for enhver hendelse: En hendelse kan kun finne sted 

innenfor visshetskjeglen, aldri utenfor. Tegningen under 

viser visshetskjeglen for ballen A i forhold til et potensielt 

sammenstøt med ballen B.  

 

Figur 16 

 

 

Ettersom sannsynligheten trenger et rom for å kunne 

utvikle det uendelige antallet framtidige resultater som en 

hendelse kan få, har visshetskjeglen overfor en 

sannsynlighet på 1, det vil si en hundre prosent visshet om 

at det framtidige sammenstøtet vil finne sted på innsiden 

av kjeglen. Utenfor kjeglen vil hendelsen aldri finne sted.  

La oss nå se på prosjektet om å skaffe oss letetillatelse 

på Sicilia. Med utgangspunkt i Jim og meg, som hadde 

startet prosjektet og følgelig befant oss på toppen av 

hendelsesrommet, hva skulle vi gjøre for å øke sjansen for 

suksess? Gitt at de mest sannsynlige hendelsene er de som 

inntreffer oftest, måtte vi prøve å øke sannsynligheten for 



at vi fant gass ved å gjennomføre de rette handlingene med 

det målet for øye. Én handling hadde vært det svært viktige 

valget om å knytte til oss Moscato, som kunne hjelpe oss 

mye med sin innflytelse. En annen handling, som vi 

fremdeles ikke hadde gått løs på, var å klare å overbevise 

geologene i industridirektoratet om våre tekniske og 

økonomiske evner til å gjennomføre prosjektet. Og den 

tredje handlingen var å utvikle en bombesikker geologisk 

teori, som måtte være den rette hvis vi skulle lykkes. 

Prosjektets visshetskjegle rommet alle framtidige 

scenarioer, inkludert fiasko, men vi hadde tatt alle de 

nødvendige skrittene for å prøve å unngå det.  

Utgangspunktet var lovende: Jeg hadde sluttet meg til 

mennesker som alltid hadde vært suksessrike i livet, men 

nå gjensto det mye arbeid for å forbedre relasjonene med 

Palermo og motta den geologiske dataen som kunne 

bekrefte teorien min. Det arbeidet var på mitt bord. 

 

 

Søknaden til industridirektoratet 

 

Interesseområdet vi hadde identifisert, var et stort 

område i le av de hybleiske bakkene, nord for 

oljereservoaret i Ragusa der det i mine øyne var gode 

muligheter for å finne gass. Slik jeg så det, var det ikke håp 

om å finne olje i de porøse, kalkholdige bergartene i Gela-

formasjonen, der reservoarene i Ragusa og Gela var blitt 

oppdaget, ettersom alle de lovende strukturene allerede 

var blitt lokalisert og boret i, men det fantes et bra 

potensial for å utvinne gassen fanget i Noto-formasjonen, 



ovenfor Gela-formasjonen, som daterte tilbake til grensen 

mellom Trias- og Juratiden og besto av sprukken kalkstein 

der det ofte var blitt produsert interessante mengder gass. 

Jeg hadde diskutert ideene mine med min kjære venn 

Franco Pezzino, som hadde vært sjefsgeolog hos Agip den 

gangen selskapet boret et par hundre letebrønner i 

området mellom Gela og Monte Lauro, helt til Noto. 

Franco bekreftet potensialet for å finne gass ovenfor de 

rike reservoarene i Gela og Ragusa, ettersom alle brønnene 

han selv hadde boret og testene han hadde utført i Noto-

formasjonen, hadde vist mer eller mindre betydningsfulle 

mengder gass.  

Jim hadde skjønt tegningen med en gang og ble så 

begeistret for ideen at han tok en tusj og tegnet en stor, 

gul sirkel rundt et stort område på det geologiske kartet 

vårt og sa: «Det er gass overalt i dette området. Jeg tror det 

dreier seg om en stor, stratigrafisk felle som er breddfull 

av gass.» Og med det gikk han med på å finansiere 

leteprosjektet, nå som han ikke hadde andre store 

prosjekter på gang. Slik kom vi raskt ordentlig i gang, og 

ganske snart, i begynnelsen av september 2001, leverte vi 

en søknad om letetillatelse til industridirektoratet. Til 

oljedirektoratet presenterte vi en konsekvensutredning av 

de miljømessige konsekvensene, som var blitt forberedt av 

en gruppe spesialister som Moscato hadde tipset oss om. 

I mellomtiden hadde Moscato tatt tre viktige 

telefonsamtaler som viste seg å bli helt avgjørende for 

operasjonens suksess. Den første han ringte, var 

advokaten Piazza i Palermo, selveste jussprinsen i byen, 

som tok oss imot på kontoret sitt tidlig på ettermiddagen 



den 11. september, en time før terrorangrepet mot 

tvillingtårnene i New York. Jeg kommer aldri til å glemme 

datoen, også fordi det er min kones bursdag.  

Mens vi diskuterte prosjektet vårt med advokaten, 

informerte sekretærene oss om katastrofen og følgelig 

tilbrakte vi resten av ettermiddagen foran tv. På slutten av 

besøket sa Piazza at han var villig til å jobbe for oss, og 

plukket opp telefonen. Kvelden etter besøkte vi Sicilias 

regionspresident, Totò Cuffaro, på kontoret hans i 

Palazzo dei Normanni, sammen med advokat Piazza. Jim 

presenterte prosjektet for presidenten, som var omringet 

av medhjelpere, og dro til og med opp medaljene han 

hadde mottatt av presidentene i Ekvatorial-Guinea og 

Elfenbenskysten, æresbevisninger han hadde fått for å ha 

funnet store olje- og gassreservoarer i de landene. Så sa 

han noe som fikk oss alle til å blekne, inkludert Cuffaro: 

«Vi kommer til å fylle Ragusa-provinsen med brønner. Vi 

skal bore 400!» Påstanden fikk Cuffaro til å le, for som den 

gode sicilianeren han var, trengte han ikke løftene som Jim 

brukte for å gjøre inntrykk på de afrikanske statslederne. 

Cuffaro var forståelig nok bekymret for 

miljøkonsekvensene, og sa det helt åpent. Vi brukte to og 

et halvt år på å overbevise de sicilianske myndighetene om 

at Jims påstander var teksanske talemåter, overdrivelser 

som ikke gjenspeilet virkeligheten. Det ble nødvendig å 

skrive et brev til Cuffaro for å informere ham om at vi kun 

hadde til hensikt å bore tre brønner innledningsvis, og at 

hvis brønnene resulterte i gassfunn, ville gassen utvinnes 

med minimale miljømessige konsekvenser.  



Piazza ble Panthers advokat og i løpet av hele 

perioden operasjonene våre varte, ga han oss den juridiske 

bistanden vi konstant hadde behov for. 

På dette stadiet vil jeg gjerne presisere, for å unngå 

misforståelser, at alt det vi gjorde var lovlig, godkjent av 

de sicilianske myndighetene og industridirektoratet, 

registrert hos handelskammeret og overvåket skritt for 

skritt av revisoren vår, Giovanni Gurrieri, som leide oss 

kontoret vårt i Ragusa, i annen etasje av bygningen der han 

selv holdt til med kontoret sitt. Alle utgiftene våre ble 

registrert av Gurrieri, hver eneste letetillatelse vi fikk, ble 

mottatt etter søknader som fulgte loven til punkt og 

prikke. Alt foregikk helt åpenlyst og gjennomsiktig.  

 

 

En gammel brønngeolog i Kongo og Libya 

 

For å slå i hjel tiden og tjene en neve dollar mens vi ventet 

i to og et halvt år på industridirektoratets dom, fulgte jeg 

Pezzinos råd og hyrte ut tjeneste mine til Géosérvices, til 

en jobb som brønngeolog i Kongo-Brazzaville. Etter 

hederen og æren forbundet med jobben som toppsjef i 

Ekvatorial-Guinea, var det nå tid for å et opphold på 

bunnen av den pytagoreiske tetraktys-pyramiden, den 

mest ydmyke rangstigen for en geolog. Men jeg må si at 

opplevelsen ble interessant, svært nyttig fra et menneskelig 

synspunkt og med tanke på framtidig arbeid. For som det 

står skrevet: De siste vil være de første ... 

Géosérvices hadde opprinnelig tilbudt Pezzino jobben 

som brønngeolog i Congo-Brazzaville. Men fordi Pezzino 



hadde funnet en utmerket jobb som sjef for Petroservices 

etter at Agip hadde pensjonert ham, hadde han takket nei 

til jobben og tipset dem om meg. Hos Géosérvices husket 

de meg fremdeles etter mer enn tretti år og ansatte meg på 

flekken, også fordi jobben var for Agip, som etter å ha 

mottatt en kopi av CV-en min, umiddelbart gikk med på 

hyrte meg som konsulent. Pezzino på sin side var fornøyd 

med jobben som sjef for Petroservices, et lite selskap som 

solgte geologiske tjenester og hadde hovedkontor i byen 

hans, Siracusa. Petroservices hadde blant annet ansvaret 

for produksjonen i Noto-feltet, som produserte gass for 

Agip fra Noto-formasjonen. Jeg dro til Paris for å 

undertegne kontrakten med Géosérvices, men fant ikke 

noen av de gamle arbeidskameratene mine, ettersom alle 

de ansatte tilhørte den nye generasjonen oljefolk. I Paris 

steg jeg dagen etter – første november 2001 – om bord i 

en gammel Boeing 747 fra flyselskapet UTA som først 

mellomlandet i Roma, for å hente andre italienske 

arbeidere som jobbet som konsulenter for Agip, og 

deretter fløy videre til Pointe Noire etter en ny 

mellomlanding i Libreville i Gabon. Det var tilbake til det 

gamle livet som ekte oljeeventyrer, i en alder av 62 år, og 

jeg må innrømme at det var en rolle jeg trivdes godt i. Jeg 

følte meg i mitt rette element blant de andre oljearbeiderne 

og hadde gjenvunnet den typiske selvsikkerheten og 

stoltheten man får når man føler seg som en nyttig del av 

et viktig prosjekt. Agip forvaltet et stort nettverk av 

oljereservoarer i Congo-Brazzaville, som alle var offshore 

og alle var koblet til hverandre med oljeledninger og 

produserte tusenvis av oljefat hver dag. Det var en stor 



operasjon som krevde svært mange ansatte og rikelig med 

konsulenter. I Pointe Noire ble jeg hentet av Géosérvices 

unge daglige leder, som straks kjørte meg til Agips 

sjefsgeolog og presenterte meg for ham. Etter en 

lattermild prat, var vi enige om at de gamle er best og at 

jeg passet godt til rollen som Agip hadde tiltenkt meg 

offshore. Den unge Géosérvices-representanten kjørte 

meg tilbake til basen vår for å undertegne noen 

byråkratiske dokumenter, blant annet livsforsikringen 

min. «Det er bare unødvendige forholdsregler,» forklarte 

han, «for det det finnes ingen ordentlige farer offshore!» Jeg 

ble naturlig nok en smule bekymret, men ikke verre enn at 

jeg kunne avfeie følelsen med en skuldertrekning. Så 

inviterte han meg til middag, sammen med et titalls andre 

franske oljearbeidere som befant seg i Congo-Brazzaville 

for å kjøre produksjonstekster, en annen spesialitet som 

Agip overlot til Géosérvices. Sammen med 

franskmennene var jeg tilbake i pionertiden i Norge eller 

Tripoli. Vi lo og fleipet mye, særlig om de lokale kvinnene, 

som det ikke var mangel på i Pointe Noire, men det var 

fort gjort å pådra seg noe vesentlig mer sjenerende enn en 

forkjølelse. Den kvelden ble vi alle kjørt til havnen i flere 

Landrovere og steg om bord i forsyningsbåten sammen 

med bagasjen vår og det tunge utstyret til 

produksjonstestene.  

Det var da jeg skjønte poenget med livsforsikringen. 

Først var det havreisen for å nå basen vår, et flytende 

boreskip som var ankret opp ved siden av en 

produksjonsplattform. Hvis alt gikk bra til sjøs, nådde man 

boreskipet og ble heiset om bord ved hjelp av en heisekran 



og den notoriske kurven, som virkelig var en slags kurv 

bundet sammen med store tau, hvor man hadde noen få 

sekunder på seg til å lempe inn bagasjen og deretter gripe 

tauene idet kurven steg opp igjen, med oss som prekære 

passasjerer. Klarte man å gjøre alt dette innenfor den 

smale tidsmarginen før den neste, seks meter høye bølgen 

fikk skipet til å duppe, steg kurven 30 meter opp i luften 

og lempet deg ut på boreskipets helikopterdekk. Til 

sammenlikning er 30 meter like høyt som en åtte etasjers 

bygning. Hvis du lider av høydestrekk, er det ditt problem. 

Så snart jeg kom meg om bord i boreskipet, besto jobben 

min i å overvåke boringen av et par tverrgående brønner 

som foregikk fra den faste plattformen som hvilte mot 

havbunnen på betongføtter. Med andre ord sto 

plattformen stille i vannet, mens boreskipet gikk opp og 

ned i takt med bølgeslagene på seks meter, ettersom vi 

befant oss i Atlanterhavet, som aldri er ordentlig i ro. 

Dette medførte at hvis du ville klatre opp stigen til 

plattformen, måtte du gripe den i forbifarten, så å si, mens 

boreskipet ble løftet opp av bølgen igjen og nådde det 

høyeste punktet. Hvis du ikke klarte det, måtte du vente 

på neste bølge. Problemet var å klatre ned stigen, til en 

liten stålplattform nederst på stigen. Er du 20 år gammel, 

gjør du et elegant lite hopp og vipps, er du på plattformen, 

men hvis du er 62 år gammel og lettere overvektig, 

risikerer du å falle tungt i gulvet og knekke lårhalsen. I 

tillegg til å lede arbeidet til mudloggerne fra Geolog, 

Géosérvices konkurrenter, ble jeg ofte sendt ut til andre 

plattformer for å utføre ulike geologiske jobber, som for 

eksempel å identifisere punktet der vi kunne trenge 



gjennom formasjonen og produsere olje, med en 

spesiallaget innretning som ble kalt perforation gun, en 

infernalsk innretning armert med tretti eksplosive 

ladninger, som ble brukt til å trenge gjennom både 

metallhylstre og berget. Jobben min besto i å finne det 

nøyaktige punktet, med 1 centimeters slingringsmonn, der 

vi skulle begynne boringen. Så snart ladningen var avfyrt, 

måtte jeg kontrollere at alle de andre ladningene også var 

det, og sjekke dem en etter en. Hvis dere noen gang har 

spilt russisk rulett, vet dere hva jeg snakker om, for en 

udetonert ladning vil alltid kunne finne på å skyte deg i 

fleisen mens du undersøker den.  

Overføringen mellom boreskipet, som var basen min 

og der jeg hadde lugar, og de andre 

produksjonsplattformene – minst et dusin – foregikk ved 

hjelp av store, spesialtilpassede motorbåter som ble kalt 

trolleys, som kunne festes til stigene i en V-form med 

baugen og gikk opp og ned med bølgene. For å stige ned 

fra trolleyen, måtte man vente på toppen av bølgen, hvis 

ikke falt motorbåtene seks meter ned og risikerte å hogge 

av deg beina når de kom opp igjen. Hvis du imidlertid 

klarte å stige ned fra trolleyen når bølgen var på topp, 

hadde du tid til å klatre raskt oppover stigen før trolleyen 

kom tilbake. Alt dette med bagasjen i den ene hånden, for 

du trengte tross alt litt utstyr og klesskift til et par dager på 

en ny plattform.  

Alle Geologs mudloggere var unge menn, og det var 

som å se meg selv trettifem år tidligere. Hver og en av dem 

hadde sin egen historie, sine egne drømmer og mål. De 

snakket utelukkende om jenter og fortalte hverandre 



fantastiske eventyr i utførlig detalj. Så var det sjømennene, 

nesten alle fra Procida, som hadde ansvaret for 

operasjonene der forsyningsbåtene skulle ankres opp eller 

legge til de ulike plattformene. Hver og en av dem hadde 

sin egen filosofi og sine egne framtidsdrømmer. Noen 

jobbet for å bygge et hus, noen for å kjøpe en jordlapp de 

kunne dyrke, noen jobbet ikke for annet enn å forsørge en 

kone eller en elskerinne. 

En natt kommenterte en sjømann fra Procida 

situasjonen vår, og sa til meg: «Dottò, hvis alt går bra, går 

det nedenom og hjem med oss.» «Ja, og tenk hvis alt går 

galt!» svarte jeg. Så lo vi godt, mens det rødlige gjenskinnet 

fra faklene i de ulike produksjonsfeltene rundt oss, lyste 

opp ansiktene våre.  

Jeg gjorde ham oppmerksom på at faklenes gjenskinn 

på havoverflaten konvergerte mot oss. Så sa jeg: «La oss 

flytte oss fram til baugen.» Han gjorde som jeg sa. Så 

bemerket jeg at faklenes gjenskinn hadde fulgt etter oss og 

fortsatte å peke på oss, selv om vi hadde flyttet oss femti 

meter. «Ser du? Mennesket er universets midtpunkt. Hvor 

enn vi går, følger lyset etter oss!» Sjømannen tenkte på det 

et øyeblikk, så sa han: «Også uflaksen forfølger oss, Dottò 

...» 

Jeg fortsatte å lede det livet i seks måneder til, én 

måned på og én måned av. Jeg klarte å unngå å knekke 

lårhalsen og snappet dessuten opp en rekke nye knep som 

jeg senere fikk bruk for i Panther-operasjonen. Etter åtte 

måneder ble jeg sendt ut til den delvis nedsenkbare 

plattformen Scarabeo 3, eid av Saipem, fremdeles som 



brønngeolog, også denne gangen for å lede arbeidet til 

Geologs mudloggere.  

Om bord møtte jeg flere svært hyggelige egyptiske 

riggere, og hadde stor glede av å slenge ut tullprat på 

arabisk for å få dem til å le. En av dem, som var koptisk 

kristen, ga meg en vakker utgave av Det nye testamentet 

på arabisk, som jeg leste fra perm til perm på få dager og 

fremdeles oppbevarer i bokhyllen min.  

Og det var her jeg havnet i klørne på den fanatiske, 

engelske sikkerhetssjefen som anklaget meg for ikke å 

følge øvelsene med behørig alvor. Jeg følte at jeg var 

tilbake i militæret, da kapteinen pleide å straffe meg fordi 

han kunne se at jeg ga blaffen i tullet hans. Når alarmen 

gikk, skulle man ta på seg hjelm og redningsvest og styrte 

i lydens hastighet (360 meter i sekundet) bort til 

møtepunktet ved siden av redningsbåtene, uten å glemme 

nummeret på båten du hadde fått tildelt. Det skjedde 

stadig vekk i mitt tilfelle, og iblant klarte jeg også å glemme 

både hjelmen og redningsvesten, slik at sikkerhetssjefen 

ble fra seg av sinne, også fordi jeg ikke kunne dy meg for 

å spøke litt på arabisk med de egyptiske riggerne og sitere 

«fikenens sura» fra Koranen. «Stop joking, Max, or next 

time I’ll send you ashore!» 

Sannheten var den at jeg hadde fått nok av det skiftet, 

og også fordi Jim ville ha meg på Sicilia, sa jeg opp jobben 

i Géosérvices og konsulentarbeidet for Agip.  

Da jeg kom tilbake til Sicilia, viet jeg meg til å reise 

fram og tilbake til Palermo for å prøve å oppmuntre 

industridirektoratets geologer til å få fart på søknaden vår, 

men de svarte hele tiden at det tok den tiden det tok og at 



det bare var å smøre seg med tålmodighet. Hver gang jeg 

dro til Palermo, utforsket vi en ny restaurant, alltid en 

fiskerestaurant, for geologene fra industridirektoratet 

elsket fisk og oppførte seg som lykkelige seler som klappet 

med finnene når de fikk en deilig tallerken med spagetti og 

muslinger foran seg. Men ikke engang spagetti med 

muslinger kunne få fart på det sicilianske byråkratiet.  

Thelma and Lousie er en film fra 1991 med Susan 

Saradon, en berømt amerikanske skuespillerinne med 

ragusanske røtter, og Geena Davis i hovedrollene. Filmen 

vant Oscar for beste filmmanus i 1992 og er et ekte 

mesterverk som skildrer det kortvarige opprøret til to 

kvinner som legger ut på en road trip for å stikke av fra sine 

tyranniske og mannssjåvinistiske menn. I en countrybar 

der kvinnene stopper for å ta en pause, kommer en lokal 

kjekkas bort til Thelma, den yngste av de to, og benytter 

anledningen mens hun føler seg dårlig til å prøve å voldta 

henne på en parkeringsplass. Men så dukker Louise opp 

bevæpnet med pistol, og etter å ha bedt ham forgjeves om 

å stoppe, blir hun forblindet av sinne og dreper ham med 

et skudd midt i brystet. Dermed bestemmer de to 

kvinnene seg for å flykte til Mexico i bilen sin.  

Det som følger er et spennende og morsomt eventyr 

der de to kvinnene nyter en kortvarig frihet fra mennenes 

og lovens tyranni. Til slutt ender det naturligvis dårlig med 

de to heltinnene, men de har i det minste fått smake på 

friheten underveis.  

Både jeg og Pezzino hadde sett filmen og likte den 

veldig godt. Under en kort tur til Palermo for å besøke 

gruveetaten, fant Pezzino og jeg ut at vi ville leve ut et 



kortvarig eventyr à la Thlma and Louise, flykte fra våre 

arbeidsoppgaver og ta oss en velfortjent ferie, ikke mer 

enn en dag, på Panthers regning. Pezzino kjørte bilen 

mens jeg, på vei mot Mazzarino-fjellene, inspirert av 

landskapet og av palmene som minnet meg om Libya, 

sang bønneroperens sang på perfekt arabisk og relativt 

rent. Da vi nådde Sant’Elia, en liten fjordarm ved havet 

med en idyllisk havn, trakterte vi oss med et deilig 

fiskemåltid og skylte maten ned med et par flasker 

utmerket hvitvin men vi skålte for Panther Eureka. Så, da 

oppdraget vårt i Palermo var utført, hvilket også innbar et 

nytt fiskemåltid sammen med geologene fra gruveetaten, 

bestemte vi oss neste dag for å legge ut på flukt mot vest-

Sicilia i stedet for å dra rett hjem til Ragusa og tok 

motorveien mot Trapani. Både jeg og Pezzino uttrykte 

gleden vår over den kortvarige friheten ved å synge for 

bønneroperens sang for full hals, jeg med perfekt arabisk 

uttale og han ispedd improviserte partier på siciliansk. 

Etter et kort opphold på San Vito lo Capo, der vi beundret 

den kritthvite stranden og naturligvis unnet oss et nytt lite 

fiskemåltid, skylt ned med nye karafler med fortreffelig 

hvitvin, tok vi en smule bedugget fatt på veien til Erice, 

der jeg aldri hadde vært. Vi besøkte den antikke byen på 

toppen av fjellet og beundret den fantastiske utsikten mot 

Egadi-øyene i et ufattelig azurblått hav. I oppoverbakkene 

gikk jeg med raske skritt, som en kamel, inspirert som jeg 

var av den arabiske atmosfæren rundt oss, mens Pezzino 

var andpusten og sliten og kaldsvettet i pannen. Vi satte 

oss ned på en liten kafé med panoramautsikt på toppen av 

fjellet og bestilte en kaffe mens vi ventet på at Pezzino 



skulle få pusten tilbake. Dessverre var det de første 

symptomene på sykdommen som rammet min venn 

Pezzino og som bare to år senere ble slutten på ham: 

prostatakreft. Også vår kortvarige flukt fra jobbrutinene, 

som Thelma og Louises, endte dårlig, men ikke med en 

gang, for det tok hele to år før Pezzino ble ikledd det han 

spøkefullt pleide å kalle «trefrakken» sin og ble lagt i jorda, 

der det fossile drivstoffet blir til.  

C’est la vie! 

 

 

Bemidbar (i ørkenen)  

 

Mens jeg ventet på industridirektoratets dom, fikk jeg en 

telefonoppringning fra Antonio Calleri, eieren av det 

Milano-baserte selskapet Geolog, som jeg hadde kjent 

siden jeg var ung og som nå var blitt en rik entreprenør 

med operasjoner over hele verden: «Libya trenger deg, 

kjære Melli. Kom til Milano, så sender jeg deg til Tripoli 

med en kontrakt som brønngeolog for Veba!» Tanken på 

å se mitt elskede Tripoli igjen ga meg tårer i øynene, og jeg 

takket umiddelbart ja til tilbudet fra den sjarmerende 

slavedriveren som hadde tjent seg rik på å selge geologisk 

ørkenkjøtt som meg. Og dermed vendte jeg tilbake til 

Tripoli. Jeg fikk et gjensyn med min gamle arabisklærer 

Fathallah, jeg reetablerte den filosofiske trekløveren med 

Racip og Yasher, og fikk vite at Racip, ved å bruke ett av 

de 25 geologiske kartene jeg hadde tegnet i min tid hos 

Waha – hvorav det ene hadde vært så katastrofalt – hadde 

funnet et gedigent reservoar for det statlige oljeselskapet i 



nærheten av Gialo. Sist, men ikke minst, fikk jeg igjen 

anledning til å vandre i den vakre, stille libyske ørkenen, 

der beduinenes hjerter fylles med fred og med håp. Og det 

var nettopp i ørkenen at jeg hadde ett av mitt livs mest 

skremmende og fascinerende opplevelser.  

Som alltid på de sjeldne helligdagene, hadde jeg stått 

opp ved daggry. Jeg kunne godt ha sovet videre og hvilt 

ut, men i dag hadde jeg en plan som fylte meg med 

adrenalin. Mens jeg kledde på meg for å forlate husvognen 

og lete etter ulven, gledet jeg meg som et barn som har fått 

fri fra skolen. Jeg skrittet ut av husvognen med høyre fot 

først, og hvilte den forsiktig mot ørkensanden som om jeg 

var på vei inn i en moské eller et annet hellig sted. Som alle 

vet, gjelder det å begynne helligdagen med høyre fot først. 

Det var Id el Kabir, helligdagen som feirer Abrahams vilje 

til å ofre sin sønn, og boreriggen var blitt stoppet allerede 

kvelden før for å la araberne feire høytiden. Ordren var 

kommet fra selveste Gaddafi, via Veba-sjefene i Tripoli. 

Og selv om jeg godt kunne ha fortsatt å pusle med mitt og 

studert prøvene fra letebrønnen hele dagen, foretrakk jeg 

å holde helligdagen hellig og vie meg til den nye hobbyen 

min, jakten på ulven. Jeg hadde med meg katanaen, det 

smale, lange og svært skarpe sverdet som anleggets 

mekaniker, egypteren Muhammed, hadde laget til meg 

med et stykke skrapmetall. Slik forlot jeg husvognen, med 

sverdet i hånden, og beveget meg med raske skritt mot øst, 

mot solen som begynte å stige opp over Harudj al Asuads 

lave bakker – det svarte Harudj. Dette var et lavt 

høydedrag dekket av svart lava og vulkansk aske fra 

Miocentiden, delt opp på kryss og tvers av trange, bratte 



juv, der ulven holdt til. Jeg kikket mot lyset i øst, hilste 

solen og velsignet den, og ved foten av dalen der 

inngangen til de svarte bakkene lå, fikk jeg øye på 

kamelene til min venn Hassan Fakri, den blonde beduinen. 

«Gudene vet hvilken vikingrase Hassan Fakri stammer fra, 

og hvilke omstendigheter som førte forfedrene hans til 

ørkenen,» tenkte jeg mens jeg gikk. Kamelflokken sto ved 

inngangen til dalen og var opptatt med å nappe til seg de 

få bladene som fremdeles var igjen på akasietrærne rundt 

dalen. Idet jeg kikket på kamelene, tenkte jeg: Ingenting er 

større enn kamelen, sier beduinene. Ikke engang ulven. Og 

mens jeg gikk på den støvete stien, fikk jeg øye på det 

første, tydelige ulvesporet, etterfulgt av flere spor i en rett 

linje, med rundt én meters mellomrom mellom hvert spor. 

Ulven hadde åpenbart løpt her, tenkte jeg. Med 

vitenskapelig omhu bøyde jeg meg ned for å måle 

størrelsen på sporene. Nøyaktig åtte centimeter, alle helt 

like. At alle sporene var like, var av grunnleggende 

betydning, ettersom det hadde oppstått en opphetet 

diskusjon om spørsmålet mellom Hassan Fakri, beduinen, 

og Nabil al Jundi, soldaten. Hassan Fakri hevdet at ulven 

som dukket opp nesten hver eneste kveld for å drikke 

brakkvannet fra riggen i boreslamfatet, var en av de mange 

ulvene som lusket rundt i traktene. Ulven er et flokkdyr, 

sa Hassan Fakri. Nabil al Jundi, som var soldat av yrke og 

bodde på Veba-ryggen for å utføre en utakknemlig jobb, å 

forsvare riggen mot et usannsynlig angrep fra israelerne, 

hevdet at det kun dreide seg om én ulv, ikke en hel flokk. 

Ulven er et ensomt dyr, sa han. Leter du etter den, ser du 

den aldri, men den ser deg og følger med på lang avstand. 



Når du går, går ulven. Når du setter deg, legger ulven seg 

på bakken. Den venter på det rette øyeblikket, så bykser 

den mot deg bakfra og hugger tak i nakken din når du 

minst venter det. Jeg, som hadde fått kallenavnet «Shibani» 

på riggen – gamlingen – forklarte på flytende libysk-

arabisk at alle sporene jeg hadde fått øye på rundt om i 

Harudj-bakkene de siste månedene, tydet på at det kun 

fantes én ulv, den grå ulven som ble observert i nærheten 

av riggen nesten hver kveld. Potesporene var alltid like 

store, nøyaktig åtte centimeter. Og ulven, for al Jundi, var 

et menneskesky dyr som holdt seg i skjul om dagen og kun 

jaktet om natten. Med bare katanaen til å forsvare meg 

med, hadde jeg gått rundt på jakt etter ulven i Landroveren 

og til fots i en radius på minst hundre kilometer rundt 

riggen, over hele Harudj al Asuad, uten å støte på den en 

eneste gang. Spor hadde jeg sett nok av, og de var alltid 

helt like, men bortsett fra ulven som kom og drakk 

brakkvann ved riggen, hadde jeg aldri fått øye på noen 

andre ulver. Hassan Fakri lo og sa at jeg var heldig. Han 

bodde i telt i ørkenen sammen med familien og kamelene 

sine, og kjente ulvene godt. Det var mange av dem, og hvis 

jeg en dag var så uheldig at jeg ble omringet av dem, ville 

de gjøre et festmåltid av meg, med eller uten katanaen. 

Allah hvilte åpenbart en beskyttende hånd over meg! Men 

mine egne vitenskapelige observasjoner, som jeg 

nedtegnet omhyggelig i en liten notatblokk stukket ned i 

jeanslommen, tydet på at det ikke fantes en flokk i 

området. Den dagen fortsatte jeg å gå i rundt en time i 

retning dalen, på stien som ga den raskeste adgangen til 

høysletten. Ulvesporene var godt synlige her og der, og jeg 



bøyde meg iblant ned for å måle og notere. Solen sto 

allerede ganske høyt på himmelen da jeg nådde høysletten, 

etter å ha passert kamelflokken. Det begynte å bli varmt, 

men jeg var lettkledd i jeans, t-skjorte og sandaler. 

Fottøyet føltes trygt nok, ettersom jeg aldri hadde sett 

slanger i dagslys og skorpionene holdt seg i skyggene 

under steinene og bare kom ut om natten. Best å la føttene 

puste, tenkte jeg. Katanaen glimtet i sollyset og jeg begynte 

å klatre oppover den trange dalen med raske skritt. Jeg var 

nesten kommet til toppen av høysletten da jeg fikk øye på 

ham: en grå ulv, høy og slank, som avtegnet seg mot den 

blå himmelen på høysletten foran meg. Jeg kjente en 

gysning nedover ryggraden og fikk gåsehud over hele 

kroppen. Jeg kikket bak meg, mot sirkelen av steiner som 

omringet høysletten og fikk øye på de andre ulvene. De 

var nesten hvite, elfenbensfargede, og liknet mer på 

hunder enn ulver, men var også svært like gråulven av 

utseende. Denne gangen reiste hårene seg også på hodet 

mitt, det vil si de få hårene jeg hadde igjen. «Mine idiotiske 

teorier slår til igjen,» tenkte jeg mens kaldsvetten brøt ut 

på pannen, «og nok en gang blir jeg matet til ulvene.» Etter 

et umerkelig signal fra sjefen deres, den store gråulven, 

begynte ulvehundene å bevege seg mot meg og dannet til 

slutt en halvsirkel rundt meg. Jeg telte åtte, ingen 

ubetydelig flokk når du er alene i ørkenen uten en bil. Med 

vilt hamrende hjerte begynte jeg å gå baklengs, uten å 

miste ulvene av syne, og stirret dem i øynene en etter en 

mens jeg sakte men sikkert beveget meg mot inngangen til 

dalen. Jeg veivet katanaen i luften for at ulvene skulle 

forstå at de ikke ville tjene noe på å angripe meg. I noen 



forferdelige minutter fortsatte ulvene å nærme seg, 

truende, sammenkrøpne, nesten krypende med magen 

mot bakken. Gråulven hadde begynt å flekke tenner og 

gjorde seg stadig mer truende mens han krøp. Jeg tenkte 

at snart var det over, om noen år ville noen snuble over 

levningene mine, ingenting annet enn sandalene, brillene 

og katanaen. Resten ville ulvene og ørkenen fortære. Men 

nok en gang våket sannsynlighetens lover over meg, eller 

kanskje en skytsengel eller to, for det var i det øyeblikket 

Fakris medtatte, hvite Landrover dukket opp ved 

inngangen til dalen og tutet høyt mens den kom kjørende 

mot meg i full fart. Ulvene flyktet bortover høysletten og 

spredte seg i ulike retninger. Fakri skrattlo da han nådde 

bort til meg og sa: «Hva var det jeg sa, Shibani? Stol på 

beduinen! Ser du at jeg hadde rett? Allah ville at jeg skulle 

komme og sjekke kamelene mine akkurat nå. Iblant prøver 

ulvene å angripe flokken for å se om de klarer å drepe en 

nyfødt kamel, det er derfor jeg holder øye med flokken.» 

Fakri gjorde tegn om at jeg skulle klatre inn i Landroveren, 

og jeg lot meg ikke be to ganger. Jeg lukket døren etter 

meg og trakk et dypt, lettelsens sukk. «Faktisk kjørte jeg ut 

for å finne deg, ikke bare for å sjekke kamelene. Noen har 

ringt deg, en amerikaner. Han sa at det hastet og at han 

ringer tilbake klokken tolv.»  

Da Jim ringte, var jeg fremdeles så takknemlig for å 

ha reddet det gamle skinnet mitt, at jeg ikke lot ham 

komme til orde, men fortalte hele historien om ulvene. 

«Vel, Max,» sa Jim, «jeg er glad du lever, for vi trenger deg 

på Sicilia. Vi har fått letetillatelsen, og kontrakten med den 

sicilianske regionen blir undertegnet 30. juli!» 



To ganger samme dag var jeg blitt reddet fra ørkenen. 

«Al hamdu l’illah,» sa jeg til meg selv, Allah være lovet, for 

i universets store sjansespill, er det tross alt en viss sjanse 

for at det finnes en Gud.  

 

 

Operasjonsstart 

 

Etter fire års arbeid hadde anstrengelsene våre resultert i 

tildelingen av en letetillatelse som dekket et område på 750 

kvadratkilometer i de hybleiske bakkene. Lisensen med 

det offisielle tilnavnet «Fiume Tellaro», Tellaro-elven, ble 

tildelt Panther for en første leteperiode på seks år, fra og 

med 31. juli 2004. Da jeg kom tilbake til Sicilia, begynte 

forberedelsene på å begynne operasjonene våre – tre år 

etter at vi hadde søkt om letetillatelsen.  

Det første som skulle gjøres, var å finne et kontor, 

og jeg foreslo for Jim at vi skulle leie andre etasje i 

bygningen der revisoren vår, Gurrieri, holdt til. «I Italia 

gjelder det å være veldig nøye med regnskapet,» sa jeg til 

Jim, «for å unngå problemer med skattemyndighetene, 

som alltid ligger på lur og hopper på deg ved den minste 

anledning.» Jim var enig, altså installerte vi oss over 

kontoret til Gurrieri, som alltid hadde vært en venn av 

familien, også av faren min, som han ofte siterte: «Du gjør 

rett i å være nøye med regnskapet, for som faren din alltid 

sa: orden er brød, uorden er død.» 

Så snart kontoret var i boks, arrangerte Jim en fest på 

hotell Mediterraneo i Ragusa for at kontraktørene skulle 

få møte den blonde Texas-jenta som skulle lede 



boreopersjonene i de tre første letebrønnene. Ved den 

anledningen informerte Jim alle om at Panther Eurekas 

operasjon baserte seg på teorien hans om at det var gass 

overalt i regionen vår, og at vi med tiden ville bore minst 

400 drivverdige brønner, hvorpå jeg kommenterte høyt: 

«Inshallah!» Den blonde Texas-jenta skvatt synlig, 

gransket meg med sine ondskapsfulle, blå øyne og spurte: 

«Er Max muslim?» Jim skyndet seg å svare: «No, he’s only 

crazy!» Fra det øyeblikket var det klart at letesjefen og den 

teksanske boresjefen ikke hadde mye til overs for 

hverandre. 

I tillegg til den første oppringningen til advokat 

Piazza, hadde Moscato tatt to andre svært viktige 

telefonsamtaler på våre vegne som med god margin 

rettferdiggjorde hans rolle som administrerende direktør. 

Faktisk var han en verdig arvtaker etter den legendariske 

Enrico Mattei, hvis verv som styreformann han hadde hatt 

hos ENI.  

Den andre oppringningen var til herr Chiapponi i 

Parma, eieren av boreselskapet Pergemine, som 

umiddelbart forsynte oss med en av riggene sine, som vi 

trengte til det innledende leteprogrammet.  

Den tredje oppringningen var til Moscatos venn, 

monsieur Hénin, eieren av Maurel et Prom, et ungt og 

aggressivt fransk oljeselskap som nylig hadde solgt 75 

prosent av fastlandsreservoarene sine i Congo-Brazzaville 

til Agip.  

Hénin ble med på fellesforetakendet og skjøt gladelig 

inn all kapitalen vi trengte til operasjonene, mot at han fikk 

prosentandeler i selskapet.  



Vi boret de første to brønnene, som viste seg å 

inneholde ikke-drivverdige mengder med gass blandet 

med store menger saltvann. Jeg ga den blonde 

teksanerinnen skylden for fiaskoen, ganske enkelt fordi jeg 

ikke likte henne, men sannheten var den at hun bare fulgte 

Jims ordre. Jim ignorerte glatt det geologiske programmet 

jeg hadde forberedt, som også var blitt godkjent av 

geologene i Palermo, så i stedet for dekke de vanntunge 

sonene med forskaling og isolere dem i Noto-

formasjonen, plasserte hun betongrørene høyere opp i 

brønnen, for Jim hadde sagt til henne at de sonene 

inneholdt gass. I Jims øyne var det gass overalt og han ga 

blaffen i det Schlumbergers elektriske logger fortalte. 

Geologisk tull og tøys fra ende til annen! 

Etter de første to brønnene, som produserte store 

mengder saltvann uten at vi lyktes i å teste området for 

gass, og som følgelig ikke kunne betraktes som et funn, ba 

jeg Moscato innstendig om å sende dama tilbake til Texas, 

der hun kunne ta seg av forretningssiden, som uansett 

utgjorde mesteparten av hennes erfaring som boresjef. I 

stedet ansatte vi en gammel venn av meg og Moscato, 

napolitaneren Carmine Capoccelli, som var en ringrev i 

bransjen med stor boreerfaring. Historien om våre 

påfølgende fiaskoer, der vi på det meste klarte å produsere 

et lite gassbluss i en halv time, er lang og kjedelig. Til slutt 

sendte monsieur Hénin sine egne folk til Ragusa for å 

prøve å redde det som reddes kunne. Det første 

franskmennene spurte oss, var: «Har dere seismikken for 

interesseområdene?» Svaret til Jim kom kontant: «Hva 

trenger vi seismikken for? Uansett hvor jeg kaster 



cowboyhatten, finner vi gass.» Det var slik teksanerne 

hadde funnet de store oljefeltene som hadde gjort dem 

berømt over hele verden, men franskmennene sa at 

seismikken var nødvendig for å identifisere strukturelle 

feller der gassen kunne akkumuleres under trykk, og 

følgelig nå økonomisk drivverdige mengder, ikke bare nok 

gass til å tenne en teksansk sigar. 

Det skal nevnes at Jim var en sta kjempe av en mann, 

og så snart han hadde bestemt seg for noe, var det ikke 

snakk om å få ham til å skifte mening. «Fuck the seismic!» 

sa han. Slik han så det, var det gass overalt, og så lenge vi 

fortsatte å bore, ville vi før eller siden finne den og klare å 

produsere profitable mengder ved å benytte såkalt 

hydraulisk frakturering, altså sprekke opp formasjonen 

med vann under trykk slik at gassen ble frigjort. Ikke nok 

med det, Jim hadde bestemt seg for at det også var olje 

innenfor leteområdet vårt, noe han baserte på historien til 

en lokal bonde ved navn Pollicita. Pollicita var en 

kvegbonde som eide et trettitalls kuer, og gården hans 

grenset til vår boreposisjon Eureka 1, der vi tidligere 

hadde boret brønnen Comiso 1. Pollicita hadde fortalt 

historien, som jeg hadde oversatt for Jim, om at en av 

kuene hans hadde falt ned i boresslamfatet på Comiso 1 

og var blitt tilgriset med olje. Etter at bonden hadde vasket 

kua, en vanskelig jobb, fortsatte kua å glitre og selv mange 

år senere kunne han kjenne den igjen på grunn av den 

regnbueskimrende glansen. Historien var nok til å 

overbevise Jim om at det også fantes olje i området vårt. 

Det oppsto en konflikt mellom to jernviljer, den teksanske 

oljemannen Jim, som aldri vek tilbake når han var 



overbevist om noe, og den slu, styrtrike bankmannen 

Hénin, som ønsket å se nærmere på seismikken. Og fordi 

det er pengene som bestemmer i denne verden, endte det 

opp med at monsieur Hénin fikk viljen sin.  

Følgelig ble det min oppgave de neste månedene å 

samle inn all eksisterende seismikk for leteområdet vårt. 

Jeg dro til Milano og tok kontakt med en gammel 

geofysiker fra Agip, som fortalte meg at det fantes mye 

seismikk i omløp som man kunne få tilgang til gratis, det 

var bare å spørre en gammel geofysikervenn av ham i 

Roma, som hadde tilgang på alle de seismiske linjene i 

området. Slik gikk det til at jeg og de to geofysikerne 

begynte å studere seismikken vi hadde fått tak i, og 

konstruerte et sett geologiske kart som var litt mer 

detaljerte enn de jeg hadde tegnet sammen med Pezzinos 

geolog. Pezzino var allerede død på det tidspunktet, han 

hadde trukket sitt siste sukk 6. januar 2005, og med det 

hadde Panther mistet en svært verdifull konsulent som 

kjente geologien i Ragusa som sin egen bukselomme 

– mens jeg hadde mistet min eldste og beste venn.  

Mirakuløst nok fant vi en linje som gikk gjennom 

Montedisons gassfelt, Comiso 2, som i rundt tretti år 

hadde produsert anselige mengder gass som ble solgt til 

industriområdet rundt Ragusa. Linjen strakte seg 

nordvestover innenfor vår letetillatelse, Fiume Tellaro, og 

viste en struktur som var atskilt fra Comiso 2, men 

strukturelt høyere og enda mer lovende enn Comiso 2. Vi 

ropte Eureka og viste kartet til Jim, som umiddelbart 

innkalte franskmennene til Ragusa. Også Hénin kom for å 

ta en titt. Tolkningen, som baserte seg på svært begrenset 



geologisk data og enda mer begrenset seismikk, viste en 

usedvanlig lovende struktur som vi døpte Gallo Sud. Jim 

gjorde noen økonomiske beregninger som viste at feltet 

ville tjene inn investeringen på bare to år, og produsere 

gass fra tre skråstilte brønner fra en eneste plattform. Det 

var som å stikke sugerøret ned i Montedisons felt. I øret 

mitt hvisket han at min andel av fortjenesten ville være på 

20 millioner dollar. Ikke verst, tenkte jeg og løp for å 

fortelle det til faren min, som fremdeles levde og nettopp 

hadde fylt 96 år.  

Faren min lyttet tålmodig til meg før han leverte en 

av sine historiske replikker: «Denaro e santità, metà della metà» 

– Penger og helgener, halvparten av halvparten! 

Ordspråket betydde at framtidig inntekter alltid vil være 

langt lavere enn det man forventer, og at helgenene vi 

tilber, ikke er fullt så helgenaktige som vi tror.  

Jeg gjorde litt hoderegning og beregnet at halvparten 

av halvparten av 20 millioner dollar ble 5 millioner dollar, 

en pen liten sum. Men slik situasjonen snart begynte å 

utvikle seg, kunne det se ut som om alt jeg ville sitte igjen 

med, var halvparten av halvparten av 6,4 prosent – av null.  

 

 

Det endelige nederlaget 

 

Sannheten er en fleksibel størrelse på Sicilia. Ting er ikke 

alltid slik de ser ut. Venner kan være fiender, loven kan 

være forbrytelsen, de mest unnselige kan være de 

mektigste. Og miljøvernbevegelsen som til slutt vant over 

oljefolkets interesser, var påvirket av andre som 



manøvrerte bak kulissene. Det var ikke bare en 

grasrotbevegelse, men også en kunstgress-bevegelse plantet 

av mektige interesser. Hva? Hører jeg mine sicilianske 

venner si med skrekkslagen mine. Det minner mistenkelig 

om sannheten. Sannheten uttaler man ikke, sannheten 

ligger begravd i kirkegårdene sammen med de døde 

vitnene, de som aldri snakket! Men jo, jeg har bestemt meg 

for å fortelle sannheten om hvorfor det gikk som det gikk 

med Panther-eventyret. Og mine venner kan slappe helt 

av, for sannheten om mafiaen kan man fortelle på mange 

måter, man kan formidle den uten å si den rett ut, man kan 

forskjønne den med aforismer, og i noen tilfeller bruke 

fiksjon til å nå en dypere sannhet. Selv skal jeg benytte min 

fars verdifulle råd: «Lyv ... men gjør det med ærlighet.» 

Først nå som jeg også er blitt gammel, forstår jeg hva 

denne kloke aforismen betyr.  

La oss begynne med den sanne definisjonen om 

mafiaen. Mafiaen er ikke en kompakt enhet, men en 

treenighet. Det finnes tre typer mafia: den gode, den onde og 

den toskete – eller babba, som man sier om vår provins, 

Ragusa, en provins der det historisk sett har vært få klaner, 

og der Cosa Nostra aldri har operert. Og den dypere 

sannheten, som jeg nå skal gjøre rede for, er at mafiaen 

egentlig ikke eksisterer.  

Den gode mafiaen er vennene som er glade i deg og 

ville gjort hva som helst for å hjelpe deg, og denne formen 

for mafia finnes overalt, i Oslo som i London og 

Singapore. Å hjelpe de som trenger hjelp er en aktivitet 

som hylles av alle religioner og baserer seg på ideen om å 

elske sin neste som seg selv. En slik mafia kan med andre 



ord ikke defineres som mafia, men som venner. Blant 

vennene Panther Eureka hadde på sør-Sicilia, fantes det 

for eksempel borgermestere som skjønte at prosjektet vårt 

ville berike kommunene deres, samtidig som vi tok vare 

på alle tenkelige miljøhensyn.  

Den onde mafiaen er den kriminelle organisasjonen 

som vier seg til lønnsomme aktiviteter som narkohandel, 

prostitusjon, hvitvasking av skitne penger og eliminering 

av giftig avfall. Denne mafiaen viser ingen nåde og skyter 

før den stiller spørsmål. Det var stort sett ikke denne 

formen for mafia vi fikk problemer med, for vi var utenfor 

territoriet deres og for å være helt ærlig, som jeg jo har sagt 

at jeg skal være, så skjønner de ikke en dritt av olje.  

Det var toskemafiaen som ble vårt endelikt: de 

tilsynelatende troskyldige kreftene som følger loven, som 

kun bruker demokratiske og byråkratiske virkemidler for 

å blokkere de økonomiske aktivitetene de ikke er 

interessert i, og for å godkjenne aktivitetene de tjener på. 

Dette er toskemafiaen som styrer alt i provinsen Ragusa. 

Og som alle sicilianere vet er tosken, legemliggjort i 

eventyrskikkesten Giufà, ikke alltid er så dum som han gir 

inntrykk av. 

Mafiaen finnes ikke i Ragusa, men de andres venner 

finnes, det vil si dine fienders venner, de som stikker 

kjepper i hjulene for prosjektet ditt. Denne mafiose 

ikkemafiaen gjør ikke noe ulovlig, ingenting som kan 

straffes med loven, alt er rent og pent og oppe i dagen. Og 

toskemafiaen har en schizofren karakter, fordi den på en 

og samme tid kan være toskete og god, og raskt kan 

forvandle seg til oppriktig vennskap. Iblant kan et eneste 



ord være nok, ytret i all diskresjon av det rette mennesket, 

til at toskemafiosien blir den gode mafiaen som trykker 

deg til sitt bryst. For å forklare denne dikotomien litt mer 

inngående, vil jeg sitere en passasje fra verket Flertallsøya 

– L’Isola plurale – av Gesualdo Bufalino, en forfatter fra 

byen Comiso i Ragusa-provinsen, og følgelig en som 

hadde greie på toskeskap: «Atlasene vil ha det til at Sicilia 

er en øy. Og det er vel sant, for atlasene lyver ikke. Men 

det som også er sant, er at det finnes mange Siciliaer. Vi 

kommer aldri til å bli ferdig med å telle dem. Man har 

johannesbrødets grønne Sicilia, saltgruvenes hvite Sicilia, 

lavaens svarte Sicilia. Man har det toskete Sicilia, mildt og 

snilt på grensen til å virke godfjottete, og det lure Sicilia, 

slu og manipulerende, som vier seg til håndgripelige 

praksiser som vold og svindel. Ett Sicilia som er lat, ett 

som er frenetisk, som begge utarmes i den angstbiterske 

jakten på jord og eiendeler og likevel spiller ut livet som et 

karnevalmanus. Men til slutt synker ned i en avgrunn av 

barokke delirier.» 

Slik utspilte karnevalet seg i Panther Eurekas tilfelle. 

I den innledende fasen hadde Jim finansiert aktivitetene 

våre med sine egne penger, men da det ble tid for å bore 

de første letebrønnene, hadde han – via Moscato – funnet 

de franske investorene, Maurel et Prom, som finansierte 

utgiftene våre mot en andel i fellesforetakendet. Jeg var 

letesjef for operasjonene og Jim var styreformann for hele 

selskapet. Alt gikk så det suste. Det er en kjent sak at den 

første fasen av en operasjon alltid vil være krevende, men 

Panther hadde klart å bore et par innledende brønner, alle 

tørre, før vi identifiserte den rette lokaliteten, Gallo-feltet 



ved Maltempo-området i bakkene nord for Ragusa. Foran 

en gruppe representanter for de franske investorene, som 

kom ens ærend fra Frankrike for å høre meg presentere 

prosjektet, hadde jeg bedyret at vi endelig skjønte hva vi 

måtte gjøre: «Vi må bore i en lukket struktur, en gammel 

struktur der gassen har akkumulert seg. Dette er 

strukturen Gallo Sud som vi nå foreslår for dere, og hvis 

den skulle vise seg å være tørr, har dere autorisasjon til å 

henrette meg ved eksekusjonspelotong!» Alle investorene 

lo og sa seg villige til å finansiere det nye prosjektet, hvilket 

også medførte at Maurel et Prom overtok rollen som 

hovedaksjonær i fellesforetakendet. Dessverre ville 

sannsynlighetens djevel ha et ord med i laget, akkurat idet 

boreanlegget var på vei mot Gallo Sud 1-feltet for å 

begynne boringen. Det er en lang og komplisert historie, 

men kort fortalt: Til tross for at vi hadde fått alle tillatelser 

og det ikke lenger fantes byråkratiske hindre i veien for 

boringen, begynte Panther nå å bli komme under angrep 

fra relativt uventet hold: miljøvernerne i regionen. Det 

egentlige problemet var ikke regionalmyndighetene på 

Sicilia, men en gruppe iherdige miljøvernere som var fast 

bestemt på ikke bare å stoppe operasjonen vår, men all 

leteaktivitet på hele Sicilia. Det pussige var at denne 

koalisjonen av grasrotaktivister ikke hadde noe imot Agips 

boreanlegg, heller ikke andre operatører, som 

Montedison, eller gruppen som hadde konsesjonen rundt 

Irminio-elven. Det var bare vi som ikke var ønsket. Mens 

roten til alt ondt tidligere hadde vært oljeprisen, avtegnet 

nå en ny trussel seg på horisonten. Miljøvernerne hadde 

hyret noen geologer som var spesialister på hydrologien 



under jorda, så hadde de lagt fram et opprop til Prefekten 

som ba om umiddelbar stans av letebrønnen Gallo Sud 1, 

fordi den angivelig ville forurense grunnvannet i den 

underliggende dalens berglag. I særlig grad mente de at vi 

ville forurense vannet fra kilden Sciannacapurali, som 

byen Vittoria hentet sitt drikkevann fra. Men hvem var så 

disse miljøvernerne? Noen av dem opererte i full 

offentlighet: Borgermesterne i Modica, Noto og Vittoria. 

Kunne det tenkes at disse tre borgermesterne hadde slått 

seg sammen, og dannet et toskemafiost nettverk som 

pisket opp de ekte miljøvernerne i regionen, med mål om 

å sende oss et indirekte budskap? Det kunne vel ikke 

stemme, for de fikk tross alt støtte fra miljødirektoratets 

Ragusa-seksjon og kunstdirektoratet i Siracusa, som måtte 

sies å være upartiske? Men hvorfor hadde i så fall de 

samme kreftene ingenting imot de mangfoldige brønnene 

som tidligere var blitt boret rundt kilden Sciannacapurali? 

Dette er sakens kjerne. Leseren kan kikke på kartet i figur 

17 og trekke sine egne slutninger.  

 

Figur 17 



 

 

Akkurat idet Pergemines boreanlegg ble transportert mot 

Gallo Sud, hadde Prefekten i Ragusa – den øverste 

embetsmannen i provinsen – stoppet Panthers 

operasjoner på grunn av protestene fra Vittorias 

kommunale myndigheter, som hadde dokumentert at det 

fantes en sterk risiko for at brønnen vår ville forurense 

Sciannacapurali-kilden. Hvilket jo var rett og rimelig og 

fullstendig legitimt. 

Bortsett fra at premissene var helt feil, slik vi så det, 

ettersom vi allerede hadde mottatt boretillatelsen fra 

miljødirektoratet i Palermo og vist at brønnen vår, som 

benyttet drikkevann og bentonitt i boringen, overhodet 

ikke ville skade kilden, snarere tvert imot, om noe ville den 

bidra til å rense vannet. Bentonitt er leiren som brukes i 



renseanlegg for å eliminere alle spor av organisk 

forurensning i drikkevann. 

I månedene som fulgte reiste Panther sak i den 

regionale administrasjonsdomstolen, en sak vi etter mye 

om og vent klarte å vinne, men likevel var det ingenting å 

gjøre med dommen fra den overordnede domstolen i 

Vittoria. Protestene mot oss hadde på det tidspunktet også 

nådd Noto, der vi planla en annen brønn. Oppstyret 

hadde fått miljøvernere i andre deler av Italia til å engasjere 

seg, blant annet Italias mest folkekjære forfatter, Andrea 

Camilleri, som over en helside i den store avisen La 

Repubblica raljerte mot teksanerne som om vi nærmest hadde 

tenkt å bore en brønn i selveste katedralen i Noto. Men 

det eneste sporet som eventuelt ville bli igjen etter 

vellykket brønn, var en tomt på noen få hundre 

kvadratmeter, en liten brakke, samt en gassledning som 

allerede var på plass – for å transportere bort gassen fra de 

mange eksisterende brønnene som allerede fantes i området 

og ingen hadde pisket opp stemningen mot. Camilleri, 

som jeg setter svært høyt som krimforfatter, og som burde 

vite at ting på Sicilia ikke alltid er slik det ser ut, inntok i 

dette tilfellet rollen som toskemafiaens nyttige idiot. 

Hadde vi henvendt oss til venners venner, som andre 

hadde gjort før oss, og kanskje innlemmet uoffisielle 

aksjonærer i foretakendet vårt, ville vi neppe sett en så stor 

oppblomstring av miljøengasjement rettet mot en alt i alt 

nokså veletablert og miljøvennlig energikilde som metan. 

Som jeg sa til miljøvernerne under folkemøtet i teateret i 

Noto, der jeg forsøkte å forsvare Panthers posisjon: «Jeg 

er sikker på at mange av dere har reist hit på kamelryggen, 



for å unngå å bruke bensin!» Underforstått: Hykleriet stakk 

dypt, og maskespillet var styrt av marionettmestre som 

aldri viste sitt ansikt. Hvem var det som virkelig trakk i 

trådene, da det ragusanske miljødirektoratet erklærte at 

konsesjonen vår var et grønt område der det ikke var lov å 

bore, med unntak for eksisterende operasjoner? Det får vi 

aldri vite.  

Men slik er livet og verden, slik er Sicilia, og på 

slutten av 2008, etter nesten fem år med iherdig innsats, sa 

de franske hovedaksjonærene opp først meg, så Jim, og la 

hele operasjonen på is for å se om ting ville ordne seg med 

tidens fylde. Som monsieur Hénin sa til meg med vennlig, 

nesten beklagende røst da jeg snakket med ham for siste 

gang: «Max, vi må nok konsentrere oss om å lete etter olje 

i mer siviliserte land ... som Den demokratiske republikken 

Kongo.» På det tidspunktet hadde min andel av initiativet 

krympet til 6,4 prosent, og det var ikke til å komme 

utenom at jeg satt igjen med 6,4 prosent av null.  

C’est la vie! 

 

 

Sannsynlighetens ironi 

   

Et kjent amerikansk ordtak sier: If you can’t beat’em, join’em. 

I løpet av årene da jeg jobbet for Panther på Sicilia, hadde 

jeg klart å realisere en gammel drøm som jeg hadde næret 

i brystet helt siden jeg i tenårene bodde med min tante 

Maria i Ragusa, og utviklet en livslang kjærlighet til det 

sicilianske landskapet. Jeg hadde kjøpt en rønne av en 

gammel gård, en masseria, og bygget den om til et 



herskapshus på landet, med mål om å gjøre det til 

hovedsete for et stammesamfunn sentrert rundt familie og 

venner, etter modell av fiskerlandsbyen Anilao på 

Filippinene.  

Skrittet fra kjærligheten til det sicilianske landskapet, 

til å bli sympatisør for miljøvernernes sak, var kanskje ikke 

så langt. Men det tok likevel tid, ikke minst på grunn av 

mine frustrerende opplevelser med miljøets forsvarere på 

Sicilia. Historien er verdt å skissere, fordi den symboliserer 

det som med tiden må bli slutten for alle oljeeventyr – og 

eventyrerne som bygget dem – nå som verden og 

markedene beveger seg mot nye energiformer. Oljen er 

ikke framtiden. Gassen er heller ikke det. Og det ligger en 

viss ironi i at jeg som oljemann fikk en sønn som ikke bare 

sympatiserte med mine motstandere, men faktisk vier 

store deler av livet sitt til å kjempe mot oljeinteressene og 

mentaliteten som legger til rette for dem.  

Etter en omflakkende oppvekst, og kanskje også 

takket være en fantasi han har arvet fra meg, tok sønnen 

min, Aleks, fatt på en forfatterkarriere i Norge. For mer 

enn ti år siden, i stedet for å konsentrere seg om å skrive 

morsomme romaner for barn, eller kriminalromaner, for 

eksempel, så han det som sitt kall å engasjere seg i 

miljøkampen og grunnlegge et initiativ, Norsk 

klimanettverk, som i praksis jobber for å rive ned det jeg 

var med på å bygge opp, og sette strek for Oljeeventyret i 

Norge. Aleks har blant annet etablert en gedigen 

klimafestival for å spre det glade, grønne budskap, en 

festival som engasjerer tusenvis av nordmenn hvert år, og 

han var også med på å samle koalisjonen som siden gikk 



til sak mot den norske staten for å stoppe oljeleting i 

Arktis. Hadde det ikke vært for at han i bunn og grunn er 

en god sønn som ikke ønsket å gi meg hjerteinfarkt, kunne 

han utmerket godt ha deltatt i demonstrasjonstogene mot 

Panther, på toskemafiaens side. Men Panther-prosjektet 

hadde han egentlig ikke store innvendinger mot, ettersom 

han den gangen fremdeles under tvil kunne betrakte gass 

som en overgangsløsning på veien til en verden uten 

fossilt drivstoff og uten fossile gubber som meg. Lenge 

anklaget jeg Aleks for å spytte i fatet han har forsynt seg 

fra, som vi sier på italiensk. Det sier seg selv at aktivitetene 

hans førte til gnisninger mellom oss i årenes løp, også fordi 

jeg som letegeolog – fullt konsentrert som jeg var om å 

finne olje – nok har vært sen om å sette meg inn i den 

massive vitenskapelige dokumentasjonen som viser at 

oljealderen har store konsekvenser for verdens klima. 

Faktisk risikerer den å bikke oss over i en helt ny, og svært 

farlig, geologisk tidsalder, dersom forbruk og utvinning av 

fossilt drivstoff ikke holdes i sjakk.  

Leseren kan sikkert forestille seg at det siste en 

gammel oljemann ønsket seg, var en sønn som kjemper 

mot hele mitt virke. Men snarere enn å betrakte det som 

et forsinket pubertetsopprør fra Aleksanders side, tenker 

jeg på engasjementet hans som en forlengelse av verdiene 

jeg innstilte i ham som liten: kjærlighet til naturen, vill 

begeistring for livet og dets frukter, et empirisk orientert 

sinnelag (om ikke en vitenskapelig dannelse eller bagateller 

som en universitetsutdannelse) og sist, men ikke minst, 

gleden over en fight. Vi har diskutert mye rundt hans 

livsvalg og oppfatninger, og han måtte jobbe en del for å 



fjerne min skepsis mot den rådende klimavitenskapen, 

men litt etter litt, muligens som en kapitulasjon etter en 

utmattelseskrig, har jeg omsider blitt omvendt. Og la det 

være klart at i tillegg til en omvendelse, dreier det seg om 

regelrett apostasi, ettersom jeg har tilegnet med en ny tro 

som er en heresi i oljebransjens øyne.  

Min nye tro hviler på tre punkter som gir stor 

stabilitet. Det første er min gamle kjærlighet til naturen, 

både under vann og over vann. I de stedene jeg har besøkt 

i løpet av livet, forsvarte naturen seg fremdeles fra 

menneskets angrep, men jeg er enig med miljøvernerne 

om at man må gjøre mer for å beskytte den.  

Det andre punktet jeg har akseptert, er at man må 

gjøre noe for å redusere utslipp av drivhusgasser, og at det 

er absolutt nødvendig å redusere forbruket av fossil energi 

og satse på fornybare kilder.  

Det tredje punktet, som ikke mange tenker på, er at 

man må prøve å redusere befolkningsveksten i verden hvis 

man vil redde miljøet. 

Ta det fra en gammel oljemann som har vært med på 

litt av hvert, og har studert jordens geologi i hele sitt liv: 

Snipp, snapp, snute, Oljeeventyret er ute. Vi gjør klokt i å 

ikke fortsette det på lånt tid. 

Likevel kan jeg ikke annet enn å elske den berusende 

lukten av olje og gass.  

 

 

Siste nytt fra Schrödingers katt 

 



Så lenge det finnes en levende/død katt i en boks, finnes 

det håp. Uansett hva slags tiltak vi vil se de neste årene for 

å stoppe klimaendringene, vil menneskeheten fremdeles 

trenge fossilt drivstoff i flere tiår fram i tid. Gass er det 

minste av alle onder, sånt sett, og jeg synes det har en slags 

poetisk rettferdighet hvis de minste av alle oljeselskaper, 

for ikke å snakke om de som virkelig finner de fossile 

ressursene, kan få en litt større andel av den gjenværende 

kaka. Med bare et lite gassfunn på Sicilia, vil Aleks kunne 

finansiere miljøkampen sin i stor stil og redde mine 

barnebarn fra klimakatastrofen. Så la meg avslutte med et 

brev fra min kjære, tidligere medarbeider Joseph, som 

kaller meg onkel Max og som fremdeles holder trådene i 

det sovende Panther på vegne av Maurel et Prom: 

 

Kjære onkel Max,  

I det siste har Panther hatt hellet med seg.  

Faktisk har vi vunnet den kompliserte saken for å få 

tilbakeført den utbetalte momsen, og miljøtilsynet har endelig utstedt 

den siste tillatelsen vi trengte til Gallo Sud. Nå er alt klart på 

tillatelsesplanet og det eneste som trengs er godkjenningen av 

boreprogrammet, som selvfølgelig ikke kan bli godkjent hvis det ikke 

først blir forberedt ... Jeg vet fremdeles ikke hva M&P har tenkt 

etter disse lovende nyhetene, ettersom de alle er på ferie, men snart vil 

de nok gi meg et svar.  

Forslaget ditt kan med andre ord fremdeles bli iverksatt av 

M&P og i så fall får du straks beskjed.  

Jeg holder deg underrettet og takk igjen for interessen.  

En varm hilsen til dere alle,  

Joseph 



 

Denne eposten, mottatt 20. august 2015, er 

selvforklarende. Jeg hadde mistet alt håpet, og mine 6,4 

prosent var blitt 6,4 prosent av null.  

Men nå var det blitt 6,4 prosent av x, som er noe 

annet enn null.  

Og som jeg allerede har sagt: Hvis det finnes en 

sjanse som er større enn null for at en hendelse kan finne 

sted, vil den alltid kunne gjøre det.  

C’est la vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

Massimo Melli, olje geolog rund hele verden. 

Natten av Norges største oljefunn han skjedde å være 

ombord på Ocean Viking. 

Ifølge ham hver mann er født med et par terninger i 

hans hånd, og han kan vinne eller miste, men til slutt, 

som ørkenens menn sier: "Menneskets liv og prisen på 

olje er i Allahs hender". 

 

 

 

 

 

 

 
  


