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FORORD

Denne boka er et forsøk på å rekonstruere hva som
skjedde på Statfjordfeltet i uka 5.-13 . august. Denne
uka var anleggsarbeiderne på Statfjord A-plattformen
i streik. Ønsket om at de lærdommene arbeiderne
gjorde under streiken også skal komme andre til nytte
er hovedmotivet for å skrive denne boka. Streiken på
Statfjord A var en spesiell og dramatisk streik. Jeg håper at noe av dramatikken også kommer til syne i den
skriftlige framstillinga av streiken.
Kildene er for det første intervjuer med en rekke av ·
de anleggsarbeiderne som streiket - både fra forskjellige Aker-bedrifter og fra andre bedrifter som har anleggsarbeidere på Statfjord . Jeg har lagt vekt på å få
fram deres framstilling av det som skjedde.
I tillegg til det har jeg brukt et stort antall avisutklipp . Alt hva de store avisene skrev og radionyhetene
opplyste er bakgrunnsmateriale. Gjennom avisene
kommer også arbeidsgiversida i konflikten til uttrykk.
Det var tross alt den sida som fikk breie seg mest i
spaltene i de fleste avisene.
Dessuten har jeg brukt som bakgrunnsmateriale en
del bøker og innstillinger som er skrevet om oljevirksomheten i Nordsjøen. Der det skulle være bruk for
det, er kildehenvisning gjengitt i teksten.
En del av dem som var i streik har lest gjennom og
godkjent boka før den gikk i trykken.
Jeg har valgt å gi ut boka under psevdonym.

Forfatteren
6
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Kapittel l
«MELDING TIL FAGORGANISERTE I AKERGRUPPEN ... »

- Sakseide pønsker på noe. Han har drevet rein innsamling av klubbformennene, og det er mulig at han
vil ta dem med seg ut på plattformen.
Denne beskjeden får aksjonsutvalget for de streikende anleggsarbeiderne på Statfjord A-plattformen onsdag kveld.
Torsdag 10. august starter med vakker soloppgang
:over Nordsjøen. Ute på Statfjordfeltet ligger plattformene som en kunstig øygruppe over dønningene. Den
:store produksjonsplattformen Statfjord A står skre'vende med sine tre skaft festa i havbunnen dypt, dypt
der nede. Fortøyd i produksjonsplattformen ligger de
to flytende boligplattformene Nortrym og Poly Mari~
ner.
Det ser nesten ut som de vugger i dønningene.
Klokka seks morgen er det ingen Brownakerarbeidere som tørner over gangveiene fra boligplattformene for å begynne dagskiftet. De oransje kjeledressene som er fargeflekker i det kjempesvære industrikomplekset i stål og betong er ikke å se.
Det er streik. Mer enn 700 mann har satt seg, og har
streiket i fem dager mot diktatorisk arbeidsledelse.
Isolert på en plattform uten noe særlig å ta seg til,
har dagene vært som år.
Mange av de streikende klumper seg sammen under
radiokassa på veggen når nyhetene kommer klokka
sju:
7
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«Det kan bli aktuelt å bringe streiken blant de ansatte på Statfjord A-plattformen inn for Arbeidsretten
hvis de streikende ikke tar opp igjen arbeidet, sier prosjektleder Arne Rørnes ved Brownaker. Et av de tiltak
som nå blir vurdert for å få løst konflikten på Statfjord A, er å stanse transporten av folk til plattformen.
Det skal i formiddag være et møte med klubbformennene i Akergruppen, og etter det Dagsnytt erfarer håper man at det på dette møtet blir tatt et initiativ som
kan få streiken avblåst og partene til forhandlingsbordet. Aksjonsledelsen har stilt som krav for å gjenoppta
arbeidet at plakatene om røykeforbud blir tatt ned, og
at ingen av de streikende blir utsatt for represalier.»
Hva er det klubbformennene og fellestillitsmannen i
Akergruppen, John Sakseide, pønsker på?
Et halvt år er gått siden likene etter fem arbeidere
ble fraktet opp av service-skaftet på Statfjord A. Sist
gang fellestillitsmannen i Akergruppen var på
Statfjord-plattformene var før denne ulykken. Mye tyder på at han vil komme nå.
Nyhetsoppleseren i radio sa det rett ut. At fellestillitsmannen og klubbformennene ville «ta initiativ som
kan få streiken avblåst». Men hva- med kravene som
de streikende har stilt?
Salen er stuvende full da de streikende samles til allmannamøte klokka ni . Spenningen ligger tett, nervene
er på høykant. Det er opplagt at noe kommer til å skje
i løpet av dagen.
Aksjonsutvalget redegjør for situasjonen. De minner om at allmannamøtet tidligere har vedtatt at all
kontakt med de streikende skal ga gjennom aksjonsutvalget som de streikende har valgt til å lede streiken.
De innskjerper at det bare er aksjonsutvalget som kan
innkalle til møter. Også det har allmannamøtet vedtatt
tidligere på vanlig, demokratisk måte.
Det er ingen som helst uenighet om disse prinsippene.
8
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Fra tidlig om morran merker medlemmene at det
ligger noe i lufta. En nervøs tone hos plattformledelsen, som om de holder på en hemmelighet. Medlemmer av aksjonsutvalget ber om å få lese opp meldinger
over høyttaleren, men får blankt avslag.
På formiddagen kommer det en melding over høyttaleren. «Gangveiene fra boligplattformen til produksjonsplattformen vil bli fjernet.»
Det vil bety en fysisk splittelse av de streikende! På
begge boligplattformene bor anleggsarbeidere som er i
streik. Hvis de blir hindret i å komme i kontakt med
hverandre, vil det bety at de demokratiske diskusjonene som til nå har vært forutsetningen for den sterke
enigheten, ikke kan fortsette på samme måte som før.
Men det er en tom trusel. Gangveiene blir værende
der de er.
I tolv-tida hører de arbeiderne som står på dekket av
boligplattformene den klippende lyden av helikopterrotorer. Ingen uvanlig lyd på Statfjord-feltet, hvor
femti-seksti mann blir fraktet ut og inn hver dag.
Men det er ingen Brownaker-arbeidere ombord i det
helikopteret som dukker opp i horisonten som en
prikk, og fort vokser seg stort.
Det lander på heli-dekket på Nortrym, fordi helidekket på Statfjord A er under reparasjon. I polstrede
beskyttelsesdrakter stiger John Sakseide og åtte klubbformenn ut av helikopteret. De bøyer seg framover og
løper under den svirrende_rotoren.
Oppe i radiorommet står et av medlemmene i aksjonsutvalget og ser hvem som kommer. Han løper for
å få tak i de andre, for å si fra:
'
-De er her!
Kort etter sender plattformledelsen en melding over
høyttalerne. Fellestillitsmannen i Akergruppen ønsker
å møte de fagorganiserte medlemmene fra Akerverftene. De fagorganiserte i Akergruppen blir bedt orri å
møte i kinosalen halv to.
9
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Aksjonsutvalget ber om å få sende en melding om at
dette møtet er ulovlig innkalt. Men det er ikke tale om.
De slipper ikke i nærheten av mikrofonen.
De klarer å ordne det likevel, ved å bruke en mikrofon på et annet rom.
- Dette møtet er ulovlig innkalt. Vi har vedtatt på
allmannamøte at all kontakt med oss som er i streik
skal gå gjennom aksjonsutvalget. Aksjonsutvalget er
ikke blitt kontaktet. Vi vil derfor, så sterkt vi kan,
henstille til alle om ikke å møte opp.
Halv to står et par mann henslengt utafor kinosalen
for å se om noen kommer til å gå. Men det kommer
ingen.
Halv to er det ikke kommet en eneste mann for å
høre John Saks~ide be de streikende gå tilbake til arbeidet! De åtte klubbformennene sitter og ser vaktsomt mot døra. Sakseide er tydelig nervøs. Han har
satset mye på dette, har lovt regjeringa og forbundsstyret at han skal få avblåst streiken.
Fra siderommet lyder musikk. En kar spiller fele .
Fanitullen. Fanitullen spilt så fellestillitsmannen fryser
nedover ryggen. Etter en stund begynner menneskene i
siderommet å synge. Det er mange av dem.
Melodien de synger er kjent. Musevisa.
Men det er kraftige og urokkelige mannsrøster som
lyder gjennom veggen til de ni som sitter aleine i den
store kinosalen. De hører teksten uten vanskeligheter:
«Heisan, hoppsan, fallerallera,
røykepausa nok det må vi alle ha»
lyder refrenget.
Versene blir tatt opp og opp igjen:
«Søndag klokka seksten
da vi gikk til streik
visste alle sammen at det måtte
nok gå greit.
Bare vi står sammen og holder lenge ut
10
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så vil nok denne streiken få en heldig slutt.
Kravet vårt om røykerom har lenge nok fått stått
uten å bli rørt ved, men nå gjør vi oss forstått
Nå røyker vi på Poly og på Nortrym med
helt til vi blir garantert plakatene må ned.»
Ikke verdens vakreste lyrikk, men klart og tydelig likevel. Det er ingen ting som tyder på at de streikende arbeiderne ved Norges største og viktigste industrianlegg
har tenkt å gi seg med det første ...

1) Polymariner, boligplattformen hvor de fleste utenlandske
arbeiderne bor. Boligplattformen er fartøyet til produksjonsplattformen, men i motsetning til den er den ikke fartøyet til
havbunnen. Den hvite bygningen er hotellblokka, som består
av både tomanns-rom og firemannsrom.

Il

www.pdf-arkivet.no (2017)

Kapittel 2
OLJE!
DET ER PENGER I OLJE
Oljeselskapet Phillips gir startskuddet for det norske
oljeeventyret. I 1962 søker selskapet om tillatelse til å
leite etter olje på norsk kontinentalsokkel. Etter en del
møtevirksomhet gjør Norge og Storbritannia avtale
seg imellom om hvordan kontinentalsokkelen skal deles mellom de to landene. Som følge av det blir de første tillatelsene til prøveboring delt ut av den norske regjeringa.
Phillips er det første selskapet som oppdager forekomster. Det skjer i 1968, da det blir oppdaget gass på
Cod-feltet. Året etter finner Phillips olje på Ekofisk.
Oljekrisa i 1973 fører til at norsk olje får større internasjonal betydning. OPEC-landene øker prisen på
råolje, og dermed blir også norsk olje mer verdifull på
verdensmarkedet.
Utenriksminister Knut Frydenlund sier i en tale i
Helsingfors i 1977 at norsk olje- og gassproduksjon i
1980 vil ligge på ca. 60 millioner tonn. Det er sju ganger Norges eget forbruk, l ,5 prosent av verdens forbruk, og ca. 7 prosent av forbruket til hele Europa.
Det er også ca. 60 prosent av oljeforbruket til de nordiske landene.
Hva snakker en om i finanskretser når en snakker
om norsk olje?
De herrer snakker ikke mest om hvilke behov olja
skal dekke hos det norske folket. De snakker om pen12
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ger. I en kalkyle fra Den norske Creditbank i 1977 blir
det beregna at om lag 10 millioner dollar vil bli inve,stert i norsk olje- og gassproduksjon fra 1977 til 1983.
I Arbeiderparti-regjeringas langtidsprogram blir det
. regna med at den norske staten kan tjene 65-70 milliarder kroner på olja i tidsrommet 1978-81. En direktør i Norges Industriforbund, Kjell Stahl Johannesen,
setter opp forskjellige mulige kalkyler, og kommer
fram til at statens inntekt mellom 1976 og 1985 vil
kunne variere fra ca. 117 milliarder til om lag 193 milliarder kroner. Statoil-overslag for samme periode ligger noenlunde midt imellom disse tallene.
I hovedsak er det tre felter på norsk kontinentalsokkel hvor det foregår oljevirksomhet. Det er Frigg,
Ekofisk og Statfjord. I tillegg kommer Gullblokka,
som grenser til Statfjord, og som ennå ikke er fullt ut
kartlagt. På Frigg er Elf Aquitaine hovedoperatør.
Dette selskapet er fransk. På Ekofisk er Phillips Petroleum Company Norway hovedoperatør. Hovedkontoret til Phillips ligger i Bartlesville, Oklahoma, USA.
På Statfjord er Mobil Exploration Norway hovedoperatør. Også dette selskapet er amerikansk. Ellers er et
utall av selskaper, underselskaper og underselskapers
underselskaper innblandet i oljevirksomhet på norsk
sokkel. Hovedparten av den kapital som er investert i
norsk olje kommer fra amerikanske multinasjonale
monopoler. De utenlandske - i hovedsak amerikanske - operatørene på Nordsjøen har dannet en sammenslutning som legger kontinuerlig press på norske
myndigheter. Denne sammenslutningen heter North
Sea Operators Committee Norway. NSOCN kommenterer løpende nye lovbestemmelser, sikkerhetsregler,
forurensningstiltak og liknende som kommer fra norske myndigheter. Komiteen skriver til Oljedirektoratet
på engelsk. Oljedirektoratet svarer igjen på norsk.
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MEN SEL V IMPERIALIST
Men norske myndigheter ligger heller ikke på latsida
når det gjelder å investere og bygge ut profittmulighetene. I Aftenposten 5/ 9 1978 skriver journalisten Olav
Steimler: «Norske regjeringsmedlemmer er blitt kremmere av beste sort. Idag skjer det nesten ikke et offisielt besøk utenlands uten at industriproduksjon, handelsutveksling og økonomi står sentralt i samtalene på
topp-planet.»
·
Pr. dato utgjør olje- og gassprodukter 30 prosent av
Norges totale vareeksport. Denne prosentandelen
· kommer til å øke ganske kraftig i åra framover. Blant
annet kommer økinga til å bli ganske markert når produksjonen på Statfjord kommer i gang ...
Statfjordfeltet ligger nordvest for Bergen. Feltet ble
oppdaget i 1973. Og erklært drivverdig i 1974.
Feltet strekker seg over både norsk og britisk del av
kontinentalsokkelen i Nordsjøen. Av de kartlagte feltene i Nordsjøen er Statfjord det største. Sannsynligvis
vil prøveboringa på Gullblokka vise at Gullblokka er
enda større. Beslutninga om at statsselskapet Statoil
skulle ha stor innflytelse på Statfjord setter i gang en
hektisk handelsvirksomhet hos norske myndigheter.
Tidlig i 1977 blir det for eksempel inngått en avtale
mellom norske og svenske myndigheter hvor Sverige
blir lovet å komme i gunstige posisjoner når framtidige
raffinerier og petrokjemiske fabrikker skal bygges.
Rammeavtalen legger opp til et bredt industrielt samarbeid som omfatter blant annet norsk papir- og celluloseindustri, bilindustri og elektronisk industri. Denne
rammeavtalen åpner for den seinere Volvo-avtalen.
Bjartmar Gjerde drar også til Vest-Tyskland og inngår samarbeidsavtale. Om den norsk-tyske avtalen
som ble inngått i juni 1977 skriver John C. Ausland i
boka «Vår Olje - Vår Makt?»: «Men det er verd å
14
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merke seg at da Gjerde møtte Friedrichs i juni 1977 for
å undertegne en protokoll om industrielt samarbeid,
ble det ikke gitt samme publisitet som undertegningen
av en avtale med Sverige hadde fått. Når norske embetsmenn blir spurt om dette, hevder de at det skjedde
etter tysk henstilling og av hensyn til de firmaer som
det dreier seg om. På den annen side sa en tysk industrileder følgende til pressen: «Vi har lovet nordmennene at vi ikke skal kommentere våre forhandlinger
før etter valget i september.»
Statfjord-feltet er altså, lenge før produksjonen er
satt i gang, både et offer for utenlandsk, i hovedsak
amerikansk, imperialisme - og et springbrett for
norsk imperialisme mot land i den andre og tredje verden.*

HVEM FÅR OLJEPROFITTEN?
Utbygging av Statfjord-feltet foregår i to etapper. Første etappe begynner for alvor da den store Condeepplattformen Statfjord A blir taua ut på feltet i mai
1977. Statfjord A blei bygd av Akergruppen på Stord
Verft, og er til nå den største offshore-plattformen i
verden.
Da anleggsvirksomheten på plattformen starta opp,
var det ennå ikke klart hvordan olje og gass skal transporteres fra Statfjord A. Det amerikanske selskapet
Tailor Diving begynner på et eksperiment som blir av* Den første verden: Supermaktene USA og Sovjet.
Den andre verden: Høyt utvikla kapitalistiske land, f.eks. landa i
Europa, Canada, Japan.
Den tredje verden: Det er de tidligere kolonilanda (inklusive land
som var formelt sjølstendige) som er fattige fordi de er holdt nede i .
kunstig underutvikling, fordi de er utbytta av imperialismen.
15
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brutt i februar i år. Grunn: Den amerikanske dykkeren
David Hoover fra New Orleans blir drept under omstendigheter som tyder på at de mest elementære sikkerhetsregler er brutt. I kjølvannet av ulykken blir det
avslørt at 40 dykkere er drept i Nordsjøen de siste åra.
Følgen blir at muligheten for å legge olje i rør fra
Statfjord til Sotra blir skjøvet under matta, og andre
utveier utforska. Mulig løsning kommer midt under
streiken på Statfjord. Det nye selskapet KIS Statfjord
Transport A/S & Co. -sammensatt av de selskapene
som allerede driver_ på Statfjord - skal føre olja i land
med tankskip.
Men hvem er egentlig de selskapene som driver på
Statfjord?

· -- - - ---. IMØilllindreblvt.u.tnl
--ktllltnllc;en.- ............

Statfjord-gruppa
(De viktigste oljeselskapa)

Statfjord-feltet eies av et interessentskap med
konsesjonshavere med denne sammensetninga:
Statoil
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,0 OJo
· Mobil Exploration . . . . . . . . . . . . . . 13,0 %
Conoco Norway . . . . . . . . . . . . . . . .
8,8%
Esso Norway
..................
8,8%
Norske Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,8 %
Conoco North Sea . . . . . . . . . . . . . .
3,7%
Gulf Oil Corporation . . . . . . . . . . . .
3,7%
16

www.pdf-arkivet.no (2017)

BNOC Exploration
.............
3,7 OJo
Amerada
.....................
0,9%
Amoco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,9%
Texas Eastern . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,9%
Saga Petroleum
................
l, 7 %
(Klassekampen l/3 1978)

Statfjord tilhører altså utenlandske oljemonopoler,
som er kontrollert av noen av USAs største finansimperier. Pluss det norske statsselskapet Statoil. De tre
finanskjempene Rockefeller, Mellon og Morgan har
vært ledende drivkrefter i å bygge opp USA til en imperialistisk supermakt. De er også aktive innen kullgruveindustri. Under den store gruvestreiken i USA
var de ansvarlig for en mengde provokasjoner mot
streikende, og antagelig også for mordet på to streikevakter. En av «kongene» i disse finansimperiene,
Richard «King» Mellon har forøvrig uttalt: «Du kan
ikke drive ei kullgruve uten maskingevær.»
I tillegg kommer Brownaker, Brown & Root, Elcon
og Incon og noen andre selskaper som har med anleggsvirksomheten på Statfjord A å gjøre, det amerikanske selskapet Loffland som har ansvaret for selve
boreoperasjonene, og noen andre selskap. Brownaker
17
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2. - Streiken på Statfjord A.

er sameie mellom Akergruppen og Brown & Root. Bak
Akergruppen står skipsrederen Fred Olsen. Bak Brown
& Root står et svært amerikansk monopol som heter
Haliburton, og som også eier selskapet Tailor Diving,
ansvarlig for dykkerulykken i Skånevik. Videre er Elcon sameie mellom ASEA A/S, NEBB A/ S, Siemens
A/S, Stord Elektro A/S og Sønni_co A/S.
Alle disse selskapene legger skuldra til når den rettferdige streiken til anleggsarbeiderne på Statfjord A
skal knekkes. Uten at de lykkes med det.
Hva er det så disse selskapene .har felles? Hvorfor
finner en amerikanske monopoler, et norsk .statsselskap og relativt små norske bedrifter under samme paraply på en plattform ute i Nordsjøen? Hvorfor går,
etter det en skulle tru, så forskjellige selskaper sammen og investerer bortimot ti milliarder kroner i en
norsk oljeplattform?
Svaret er så banalt at det skulle være unødvendig å
si det. Statoil, Mobil, Brownaker, Brown & Root, Elcon, lncon og alle andre selskaper som har en finger
med i Statfjord A blir drevet av det som driver industrien under kapitalismen generelt.
Profitthunger.
Når en rekke forskjellige selskaper og monopoler investerer mer enn fem milliarder i Statfjord Aplattformen, er grunnen slett ikke at de vil hjelpe det
norske folket med å ta opp olja i Nordsjøen, for på
den måten å dekke det norske folkets behov for oljeprodukter og andre ting som det norske folket trenger.
Det er viktig å ha denne banaliteten klart for seg: De
gjør det rett og slett for å tjene penger.

18
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Kapittel 3:
OFFER PÅ PROFITTENS ALTER

«DEN MENNESKELIGE FAKTOR»
I boka «Blow Out» refererer Håkon Gundersen til et
«bevisstgjørende kurs» ved Norges Tekniske Høyskole
i Trondheim i januar 1977. «Risikoanalyse i oljesektoren» er tema. Deltagere er blant annet representanter
for oljeselskapene. Håkon Gundersen viser til et referat fra dette seminaret i Norsk Oljerevy for februar
1977 hvor det heter: «Det ble oppgitt at yrkesskader i
petroleumsindustrien skyldes den menneskelige faktor.
Oljeselskapenes erfaring tyder på at hele 80-90 prosent av skadene forårsakes av «usikker» oppførsel på
arbeidsplassen!»
22. april 1977 blir det utblåsning - blow out - på
Bravo-plattformen. Ifølge kommisjonen som gransker
utblåsningn skyldes den i hovedsak menneskelig svikt.
Bravo-utblåsningen avslører at oljevern-beredskapen
er elendig, så elendig at en av oljevern-inspektørene i
Statens Forurensningstilsyn, Ståle Eskeland, sier fra
seg jobben i protest fordi de ansvarlige myndighetene
ikke trekker konsekvensene av ulykken. I november
slutter Eskeland. Da dette blir kjent i januar, forsikrer
myndighetene at alt er i orden med oljeberedskapen .
. Det skjer mange ulykker i Nordsjøen. Ingen vet
hvor mange oljevirksomheten har drept i alt. Historien
om Fred er et av eksemplene på hvordan dødsulykker i
Nordsjøen skjer. Fred Einar Iversen faller over bord
fra Bravo-plattformen 16. juni 1975. Det er hans førwww.pdf-arkivet.no (2017)
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ste tur på plattformen, og han har vært der ute en uke.
Lys sommernatt og stille. Ni timer går før plattformledelsen finner det verdt å sette i gang leteaksjon etter
ham. Og det til tross for at helikopter står klart på
plattformen.
Derimot sender politiet i Stavanger ut melding om at
leteaksjon er satt i gang. I aviser og kringkasting heter
det at båter og helikopter har lett hele natta uten å finne Fred Einar Iversen. Det er rein løgn. Arbeidskameratene hans oppsummerer ulykken slik: «Om vi selv skulle falle over bord, visste vi at plattformledelsen ikke ville foreta seg noe for å finne oss igjen.» (Dagbladet 14. august 1975)

FEM DREPT I SERVICE-SKAFTET
Statfjord A-plattformen har ikke vært ute på feltet i
mer enn halvannet år. Produksjon er ikke satt i gang.
Statfjord-prosjektet har all~rede kostet mange menneskeliv.
En av disse ulykkene er brannen i service-skaftet 25.
februar 1978. Fem arbeidere drept. Hva er årsaken til
denne ulykken?
13. januar skriver Dagbladet en artikkel under
overskriften: «Statfjord A-skaftet kan bli en dødsfelle»: «Konstruksjonen av service-skaftet på Statfjord
A-plattformen øker sjansene for at det kan bli en
dødsfelle dersom det bryter ut brann i et av de kompliserte oljeførende systemene som finnes der. Rømningsveiene opp fra det 170 meter høye skaftet er dårlig
brannsikret. Store deler av strekning~n er heissjaktene
åpne og bare omgitt av netting. Leiderne som må benyttes i tilfelle ulykken har stanset heisene, er åpne.
Trappegangene er også åpne bortsett fra gjennom spesielle soner med den høyeste farekvalifikasjon.))
20
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Noen uk~r etter går det troll i ord. I dagene før
ulykken klager arbeiderne over at spillvannstanken under 49-metersdekket er dårlig sikret. På overflaten av
denne spillvannstanken flyter spillolje, rusk og rask . .
Gnister fra sveising og brenning nede på 49metersdekket fatter stadig ild i oljesølet på overflaten.
Brannvakten slokker etter hvert.
Framstillinga av hendelsesforløpet som følger, bygger på utdrag av den granskningsrapporten som blir
·utarbeidet etter ulykken. I granslmingskommisjonen
sitter i alt 14 personer. Seks av disse er ansatt i Mobil.
Bare to medlemmer representerer arbeiderne. En av
disse to er fellestillitsmannen i Akergruppen, John
Sakseide.
Denne rapporten blir i første omgang stemplet hemmelig, men er nå offentlig. Offentlig i denne sammenhengen betyr at den finnes i et eksemplar i Oljedirektoratet, er på 800 sider og er trykket på engelsk. Skulle
det være ønsker om å lese den, må en altså gå til Oljedirektoratet og spørre pent ...
Den er også full av mangler. Blant annet i den kronologiske framstillingen av ulykken. Nederst på side
5.16 slutter et avsnitt. Side 5.17 fortsetter handlings berettelsen midt inne i en setning. Noe er altså tatt bort.
Hva mangler?
Når kveldsskiftet går på jobb 25. februar, har
Brownaker sørget for å få tillatelse til varmt arbeid i
serviceskaftet.
En halv time før skiftet skal gå på, inspiserer sikkerhetsoffiseren gasskonsentrasjonen på 49-metersdekket,
nesten 100 meter under havflaten.
En anleggsingeniør på frivakt løper opp og ned
skaftet for å trimme noen timer seinere. Han stopper
opp og snakker med de arbeiderne som driver på 49,5
meter. Deretter løper han helt ned i bunnen av skaftet,
og opp på toppen igjen.
På vei ned for andre gang kjenner han røyklukt.
www.pdf-arkivet.no (2017)
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Han går litt lenger ned i skaftet, og røyklukten blir
sterkere.
Fem minutter over halv ni lørdag 25. februar 1978
trykker han inn den manuelle brannalarmen. Det helautomatiske brannvarslings- og brannslokningsanlegget i skaftet er på dette tidspunktet kopla ut.
Først ti på elleve natt til søndag blir slokningsanlegget aktivis,ert. Bniifflen slakkes nesten med det samme.
Den første omkomne blir funnet ved halv tolv-tida.
Han ligger inne på kontrollrommet på 55metersdekket. To andre blir funnet i heisen. Knappen
til 80-metersdekket er trykket inn, men heisen har
stoppet to meter over 55-metersdekket. Den fjerde blir
funnet utenfor kontrollrommet. Han har på seg surstoffapparat, men reservelufttilførselen er ikke utløst.
Etter ytterligere leting finner brannmannskapene det
femte offeret bak en rull med kabler på 49metersdekket, like ved elevatorsjakten.
Ingen av de fire_ drepte fra Brownaker har på seg
surstoffapparater. På nakne deler av kroppen har de
brannsår, men klærne er ikke forbrent. De er døde av
kvelning, ikke av brannskadene.

BRANN PÅ DAGSKIFTET VILLE
DREPT 30 MANN
Hvordan kunne denne tragedien skje?
Ventilasjonsanlegget var slått av. Hvis arbeiderne
som arbeidet i skaftet hadde fått opplæring til det, og
hvis ventilasjonsanlegget ikke hadde blitt slått av, kunne de fem reddet seg ved å søke seg nedover i skaftet i
stedet for oppover. I en tilsvarende brann på Beryl Aplattformen tidligere, overlever fem mann ved å søke
seg ned til bunnen av skaftet og oppholde seg der mens
brannen blir slukket over dem.
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Heisen svikter. To av de drepte blir funnet i heisen.
De har trykket inn knappen til 80-metersdekket, men
heisen stopper etter noen meter. År-saken til det er muligens at røyken utløste den sikringsmekanismen som
skal få heisen til å stoppe i fritt fall.
Brannmannskapene blir ikke purret etter kriseplanen, med det resultat at bare ca \ halvparten av de
brannvaktene som skal delta i slokkingen møter fram.
Når brannmannskapene prøver å ta seg nedover i skaftet, blir de stoppet av heten.
Sjef for kontrollavdelingen i Oljedirektoratet, Dag
Meyer Hansen, bekrefter til Dagbladet 27/2 at arbeiderne ville hatt en rimeligere sjanse til å overleve dersom fluktveien opp av skaftet hadde vært sikret, slik
konsulentfirmaet for Statfjord B-plattformen tidligere
hadde foreslått for Mobil, og som Mobil hadde avvist.
I forbindelse med at Dagbladet 13. januar i år setter
fingeren på at Statfjord A-skaftet kan bli en dødsfelle,
har avisa også kontakt med direktøren i Statoil, Arve
Johnsen. «Og han (Arve Johnsen) ,påpeker at investeringer i sikkerhet til sjuende og sist kan bli avgjørende
for lønnsomheten ved utnyttelsen av mer marginale
forekomster. Sikkerhetsinvesteringene er til sjuende og
sist et samfunnsøkonomisk spørsmål.» (Dagbladet
13/1 1978) Statoil-direktøren sier altså rett ut at hvis
sikkerhetstiltak truer profitten, da har vi ikke råd.
Klassekampen onsdag l. mars stiller en del spørsmål
om sikkerheten som ingen har svart offentlig på ennå.
«- Hvorfor ble ikke redningssentralen på Sola
varsla?
-Hvorfor var den automatiske brannalarmen slått
av?
- Hvorfor har ingen tenkt på at mørk røyk kan
blokkere heissystemet? Eller har Mobil visst det, og
gitt blaffen?
- Hvorfor fikk ikke de drepte tatt i bruk alt det tilgjengelige sikkerhetsutstyret?
23
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- Hvorfor døde han som fikk tak i surstoffmaske
av kvelning?
Disse spørsmålene og flere til tyder på en sikkerhet
for arbeiderne som har vært hårreisende dårlig.»
(Klassekampen l / 3 1978)
Klassekampen opplyser videre at hvis brannen hadde brutt ut på dagskiftet, og ikke på nattskiftet, kunne
tretti mennesker blitt drept i stedet for fem.

GIFTGASS!
Torsdag 16. mars avslører Klassekampen at det fantes
vinylklorid - PVC - i ledningene nede i skaftet.
PVC utvikler fosgen ved langsom forbrenning. Fosgen
er en giftgass som blant annet ble brukt under l. verdenskrig. De som blir utsatt for slik gass, dør etter få
sekunder, og får bloduttredelser under øynene. Fosgengass utvikler også mye sot. Et annet navn på fos gen er sennepsgass.
De fem ofrene døde så hurtig at de ikke fikk gjort
anrop om brannen selv. De hadde bloduttredelser un- .
der øynene og var svært tilsotet.
I seinere nummer får Klassekampen bekreftet at det
finnes PVC og CSP, både i kablene og i kabelgatene.
Disse stoffene kan utvikle sennepsgass, saltsyregass og
kullos - samtlige tre gasser er dødelige i små mengder.
21. mars bekrefter seksjonssjefen i kontrollavdelingen, Magne Ognedal: Oljedirektoratet kjenner til at
stoffer som blir brukt som isolasjonsmateriale til elektriske kabler på plattformen kan utvikle giftgass.
Torsdag 30. mars avslører Klassekampen at Oljedirektoratet har kjent til faren for giftgass i to år: «Alt
30. januar 1976 ba de (Oljedirektoratet) om en vitenskapelig studie av konsekvensene av brann i kablene i
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akkurat det skaftet på Statfjord A der de fem ble
drept. Av prosjektbeskrivelsen går det fram at de var
klar over faren for bl.a. saltsyregass fra kablene. Dette
betyr at statens kontrollorgan bevisst har latt folk arbeide, og fortsatt lar dem arbeide under forhold der de
vet at folk er i konstant livsfare.
I en lang rekke artikler siden 16. mars har Klassekampen påvist akkurat det som nå er bekreftet. Hele
tida har myndighetene · forsøkt å unndra seg ethvert
ansvar. For eksempel benekter Statoils informasjonssjef Arne H. Halvorsen overfor Klassekampen for 14
dager siden kategorisk at det var brukt PVC i kablene
i skaftet på Statfjord A.» (Klassekampen 30/3 1978)
Stavanger Politikammer etterforsker brannen. De
kommer fram til at «undersøkelsene har vist en del
uheldige forhold som er alvorlige nok». (politiinspektør Johan Schanke til Klassekampen 30/3 1978) Stavan,ger politikammer finner likevel ikke noen som helst
grunn til å reise tiltale.
Obduksjonen viser at en av arbeiderne er kvalt av
saltsyregass, de andre av kullos . Obduksjonsrapporten
viser også at Klassekampen har reft. Både sennepsgass,
saltsyregass og kullos utvikles under brannen.
Oljedirektoratet bryr seg lite oin de fakta som kommer fram. Dag Meyer Hansen sier til Dagbladet etter
at obduksjonsrapporten' har vist at de fem ble drept av
giftgass fra PVC: «Konklusjonene fra denne obduksjonsrapporten er såvidt vage at det utfra den ikke
skulle være grunnlag for en total revurdering av bruk
av isolasjonsmateriell på plattformen.» (Dagbladet
29/3 1978)
Oljedirektoratet tillater følgelig fortsatt bruk av
PVC i isolasjonsmaterialet i service-skaftet!
Ved midnatt 25. februar 1978 blir fem mannslik
kjørt opp heisen til 80-metersdekket. Det er kroppene
etter Osmund Hinderaker, Svein Olav Tverderøy, Lorang Larsen, Kai Amundsen og Jan Hilleren.
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Ansvarlige myndigheter innrømmer at de kjente til
at det var en viss risiko. Men de er ikke villige til å ta
noe ansvar ut over det.
Et halvår etter sier direktør Fredrik Hagemann i
Oljedirektoratet til Aftenposten:
«Oljedirektoratets oppgave er imidlertid ikke å peke
ut områder som er gassfarlige. Vi utarbeider bare forskriftene og trekker opp de generelle retningslinjene.
Vi påser også at de enkelte operatørene følger disse
retningslinjene.» (Aftenposten 9/8 1978)
Ansvarsfordelingen er altså helt klar. Et halvår etter
er alle parter enige om at det påligger dem et stort ansvar. For da er situasjonen en annen. Da er det ikke
drapsanklager d'herrer har å forsvare seg mot.
Det er streik.

2) Hotellblokka på Polymariner blir forvandlet fra boligkvarter til fengsel når de latinske arbeiderne i Brown og Root streiker. Avskåret fra kontakt med omverdenen kan en nesten si
at de har brev og besøksforbud. Likevel holder de ut, uke
etter uke. En av de mest heltemodige streikekampene som
noengang har funnet sted i Norge.
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Kapittel 4:
LØRDAG 5. AUGUST:
RØYKEPAUSER I ARBEIDSTIDA
FORBUDT

«Fra og med søndag 6. august er det ikke tillatt å gå
over gangveien til Poly Mariner eller Nortrym for å ta
seg en røyk. Overtredelse av dette forbudet vil dessverre få disiplinære følger.» (Brownaker 5/8 1978)

NORGES STØRSTE INDUSTRIANLEGG
Med tre bein står den store Condeep-plattformen
Statfjord A lenket fast til havbunnen nordvest for Bergen. I et av skaftene - det såkalte service-skaftet går arbeidet kontinuerlig. Mye elektrisk utstyr er installert her.
Femti meter over havflaten løfter skaftene selve
plattformen. Langs rekka på det laveste dekket - cellar dekk - klynger livbåter og redningsflåter seg fast,
i tilfelle det blir nødvendig å evakuere plattformen. Inne i rommene, modulene, på cellar dekk, finner en
blant annet nedgangen til service-skaftet. To heiser og
trapper fører helt r.ed til den underste «etasjen>> i
service-skaftet, bare 9,5 meter over havbunnen. På
49,5 meter over havbunnen, nesten hundre meter under havflaten, arbeidet de fem som ble drept i brannen.
Dekket over cellar dekk blir kalt modul dekk. Som
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på cellar dekk er moduler, store containere, satt sammen slik at det blir mange rom på dekket. Anleggsarbeiderne har mest å gjøre nettopp i skaftet, på cellar
dekk og modul dekk.
Over modul dekk ligger UM-dekket, Upper Modul
Dekk. Her står den store hotellblokka PLQ, som står
for Permanent Living Quarter. Alle sjefene bor her,
samt catering-personalet og noen av anleggsarbeiderne. På UM-dekket finner en også radiorommet, som
ikke er det minst viktige rommet på plattformen. Og
over UM-dekket ligger_ heli-dekket - landingsdekket
for helikoptrene.
De fleste arbeiderne bor imidlertid ikke i PLQ, men
på de to boligplattformene Nortrym og Poly Mariner,
som er fortøyd til produksjonsplattformen. På disse to
boligplattformene finnes hotellblokk, helikopterdekk
og radiorom. Og ikke så mye annet. Alt arbeidet foregår på produksjonsplattformen.
Klokka seks morra og kveld går Brownaker-arbeiderne over for å begynne på skiftene sine. To tredjedeler av mannskapene jobber dagskift. Den siste tredjedelen jobber natta.
Ved landgangene - gangveiene - mellom boligplattformene
og
produksjonsplattformen
står
Securitas-vakter og kontrollerer. Anleggsarbeiderne
har protestert mot at de står der og noterer når de enkelte går til og fra boligplattformen. Slik kontroll er
ikke vanskelig, fordi alle arbeiderne har et nummer på

hjelmen som bare de har.

-VI TAR PAUSER
PÅ BOLIGPLATTFORMENE
Onsdag 2. august stenger ledelsen på Statfjord Aplattformen kaffebaren på toppen av UM-dekket.
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Gradvis har de skåret vekk alle plasser det er lov å røyke på. Når kaffebaren blir stengt, har anleggsarbeiderne på Statfjord A ikke lenger lov til å røyke noe sted
på produksjonsplattformen. Plattformledelsen i de
forskjellige selskapene ute på Statfjord A røyker på
kontorene sine oppe i PLQ - ~oreselskapet Loffland
har et pauserom for sine arbeidere. Brownakerarbeiderne hat funnet ut at det ikke er gass-sikra, men likevel er det lov å røyke der.
Torsdag kveld tar tillitsmannsmøtet for Brownakerarbeiderne opp denne saken, og vedtar:
-Vi går over til boligplattformene Nortrym og Poly Mariner og røyker inntil vi har fått en gass-sikra
røykecontainer på produksjonsplattformen.
Nattskiftet torsdagsnatta og dagskiftet på fredag
gjør det i et visst omfang. Noen arbeidsledere snak)<er
til dem for det, presiserer at det ikke er lov.
Arbeiderne svarer med å vise til hva tillitsmennene
har sagt, og fortsetter å gå over.

14 DAGER UTE- 14 DAGER HJEMME
Femti-seksti arbeidere blir skiftet ut hver dag.
I slutten av uka drar flere arbeidslag fra Oslo, Kragerø, Arendal, Verdal, Stord og Trondheim til Bergen.
Noen fra Nyland drar fra Fornebu kvelden før 2. august. De har med seg det nødvendigste. Litt toalettsaker, noen underbukser. Litt lesestoff. Og penger nok
til å ta seg noen glass øl ute på byen når de kommer i
land fra plattformen. Noen har med seg radio eller en
kassett-opptaker.
Kjeledress, støvler, hjelm og hansker ligger innelåst i
en privat boks ute på plattformen. I reglementet står
det at du ikke har lov til å oppbevare private effekter
- bortsett fra arbeidstøy - på plattformen mellom
hver tur.
www.pdf-arkivet.no (2017)
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Når arbeiderne kommer til Flesland blir de sjekket
inn, og må stemple. Det finnes en innsjekkingsskranke
og stemplingsklokke på Flesland. De må møte for innsjekking før klokka ni hvis de skal jobbe dagskift og
før klokka tolv hvis de skal jobbe nattskift.
Hver mann får to lapper å fylle ut. Navn, adresse,
firma de er ansatt i, nærmeste pårørende. Det siste helst
med telefonnummer, hvis et eller annet skulle skje.
Det er to lapper av denne typen. Den ene følger med
utover.
Det er alltid venting. Folk vet aldri når helikopteret
skal gå. Hvor lang tid de må vente avhenger av om det
er tåke, hvor stor helikopter kapasiteten er, av en masse forskjellig det er vanskelig å ha oversikt over.
Arbeiderne som drar fra Fornebu om moi-ran 2. august er uheldige. Det er tropevarme, og det betyr at
løfteevnen til helikopteret blir mindre. Færre plasser.
Mer venting. Noen sjekker inn klokka åtte om morran, og kommer ikke av gårde med helikopteret før
klokka åtte om kvelden. Når det er varmt i ht:likopteret fra før, er det nesten ikke til å puste i når en har
beskyttelsesdrakt på seg i tillegg.
Men arbeiderne er glade for at slike drakter endelig
har blitt obligatorisk utstyr for de som jobber for
Brownaker. Draktene tar arbeiderne på seg ei ·god
stund før de skal om bord i helikopteret. En halv time,
opptil tre kvarter i forveien . Det finnes et fast antall
drakter som går på rundgang. Norsk Olje- og Petrokjemiforbund har krevd at hver mann skal ha sin egen
drakt.
Mange av arbeiderne er usikre på om kontrollen av
disse draktene er god nok. Drakta skal være tett. Men
mange av de draktene arbeiderne får utlevert har spjærer og rifter rundt håndleddene. Hvis det først lekker
vann inn i draktene, kan de være til større fare enn
hjelp i sjøen, mener noen . Det burde være bedre sjekking av disse draktene.
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Det er absolutt alkoholforbud ute på plattformene.
Alle arbeiderne blir grundig ransaket før de slipper om
bord i helikopteret. Bagasjen blir gjennomsøkt. Drikkevarer, kniver i en viss størrelse, narkotika - alt dette er strengt forbudt. Og fotoapparater. Ingen fotografering på plattformene hvis ikke ledelsen har godtatt
det på forhånd.
En av arbeiderne fra Nyland i Oslo har tannverk da
flyet kommer til Flesland torsdag. Tannlegetime blir
ordna, men han må ligge over i Bergen.
Etter at han har vært hos tannlegen og har sjekka
inn på Flesland, blir det en krangel om matlapper.
Sammen med en annen krever denne arbeideren at alle
skal ha matlapper.
De får til svar at det kan de ikke få, for de skal
snart av gårde.
Det er bare det at ingen vet når de skal av gårde, de
kan risikere å vente i mange timer ennå.
Det ender med at de får matlapper. Like etter kommer helikopteret. De som har rukket å få seg mat, tar
med seg smørbrøda i helikopteret - og deler med de
som ikke har fått noe.
Fredag kveld blir Arnstein Hølmebakk satt ned på
helikopterdekket til Poly Mariner sammen med de han
har delt smørbrødene sine med. Han kommer tilbake
til plattformen etter seks ukers avspasering på land.
Den første dagen han jobber er lørdag 5. august, da
oppslaget om at det er forbudt å røyke på Statfjord A
koinmer opp. Under allmannamøtet om kvelden blir
han ropt opp av Kjell Monsen i arbeidsmiljøutvalget
og bedt om å være referent. Grunnene .til at Kjell
Monsen ber akkurat Arnstein Hølmebakk om å være
referent, er for det første at han vet at Hølmebakk har
arbeidet med «røykesaka» tidligere. For det andre
kjenner folk Arnstein Hølmebakk som en ærlig og redelig platearbeider fra Nyland Mekaniske Verksted
som aldri har vært redd for å stå ved det han mener.
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RØYKING PÅ STATFJORD .A
Ingen er riktig klar over når oppslaget er kommet opp.
Plutselig står det bare der. De fleste ser det først etter
at dagskiftet er over når de går over gangveien til en av
boligplattformene. Det slår dem midt i trynet på den
andre sida.
Klokka er seks på kvelden. 12 timers arbeid ligger
bak de folka som rusler over til boligplattformene
Nortrym og Pol y Mariner.
Plakaten er det første de får se når de kommer over.

3) Nortrym, boligplattformen hvor de norske anleggsarbeiderne bor, er den eldste boligplattformen. Under streiken til
Brownaker-arbeiderne var helikopterdekket på de to boligplattformene intakt, mens heli-dekket på Statfjord A var
under reparasjon. Siden de streikende har bortimot full kontroll med alt som foregår på boligplattformene, har de også
oversikt over hvem som kommer og hvem som reiser. Et godt
utgangspunkt for å få diskutert streikegrunnlaget med de nye
som kommer ut.
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Reaksjonen er forbitrelse.
Mange vil ha vanskelig for å forstå denne voldsomme forbitrelsen over en liten plakat, skrevet med tusj
på et A 4-ark. Men da glemmer de lett alt det som har
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3.- Streiken på Statfjord A .
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gått forut. Alt oljearbeiderne på Statfjord-plattformen
har bitt i seg, protestert mot, trua med aksjoner mot
- uten at arbeidsforholda og arbeidsmiljøet har blitt
slik at de kunne akseptere det.
«Amerikanske forhold» kaller arbeiderne på plattformene det. Med det mener de ikke at arbeidsforholda er så jævlig bra på land at det er noe å skryte av.
Men de sier «amerikanske forhold» og mener den utfordrende arrogansen fra ledelsen i de selskapene som
driver i olje.
Noen måneder tidligere fikk du sparken om du ble
sett med hendene i kjeledresslomma i arbeidstida.
Reaksjonene mot de groveste utslagene av arroganseo er så kraftige at det er nødt til å komme til en oppvask. Og oppvaska kommer. Flere amerikanere blir
sparka. Og arbeidsmiljøet på Statfjord blir noe ryddigere enn det har vært. Men på langt nær så bra som
det bør være.
Arbeiderne på Statfjord A har hatt 13 toaletter å
boltre seg på, delt på sju hundre mann. Men 6. august
er toalettene på toppen, ved siden av kaffebaren,
tapet igjen og stengt. Nede på cellar dekk står to containere med i alt 5 toaletter. De er brukbare. I tillegg
er det en container med 5 toaletter på VM-dekket, Upper Modul Dekk. Av disse er et stengt med hengelås,
og et annet er ikke mulig å skylle ned i. Totalt er det
altså 8 toaletter delt på 7-800 mann.
Arbeiderne har lenge klaga på disse toalettene, uten
at noe har skjedd. I stedet for at det har blitt noen
bedring, har det blitt verre. 3 toaletter er stengt av.
For de som jobber på plattformen, er det blitt vanskeligere å gå på do i arbeidstida.
En av arbeiderne forteller:
- Det er som vanlige skoledasser. Reinholdet er
elendig, men det kan en vel ikke akkurat klandre de
34
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som vasker for. Det er klart at det er vanskelig å få
gjort reint når toalettene er i bruk døgnet rundt, og det
er et stadig renn på dem. Spesielt på en av dassene har
det vært jævla mye kluss. Like etter at vi begynte på
jobb i denne perioden, kom jeg inn på en av dasscontainerne og fant at det lå et 10-15 centimeter
djupt vannlag og skvalpa. Lyset var gått. Dette er ganske ufyselige forhold å sitte og drite i, for å si det
sånn. Hvis arbeidstilsynet hadde sett åssen forhold det
var på dassene her, hadde de blitt stengt øyeblikkelig.
Men det·er jo klart at da hadde det verste blitt fiksa på
forhånd. Arbeidstilsynet kan jo ikke komme ut her

4) Statfjord A. Her hersker Statoil og Mobil. Nederst, hvor
livbåtene henger, kalles Cellar Dekk, -kjellerdekket. Gelenderet hvor skiltet henger er Modul Dekk. Øverst Upper Modul
Dekk . Nederst til høyre ser en gangveien over til en av boligplattformene . Den er ·festet til produksjonsplattformen med
wire. På vårparten i år var wiren så forvitret at den sleit, og
gangveien falt ned. Ved et lykketreff var det ingen på gangveien akkurat da, og ulykken krevde derfor ikke menneskeliv.
(Og fikk heller ingen presseomtale).
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uten at ledelsen vet det lang tid i forveien. Ingen kan
komme ut hit på plattformen uten at plattformledelsen
veit om det på forhånd. Alle som skal ut på plattformen, må ha tillatelse før de går om bord i helikopteret. Og det er plattformledelsen eller ledelsen på land
som gir disse tillatelsene. Så alle som har vært her ute,
kan fortelle om opprydningsaksjoner som blir gjort på
forhånd når det er varsla at arbeidstilsynet skal komme, for eksempel.
Til tross for det allmenne røykeforbudet hadde det
ikke vært uvanlig at arbeiderne sneik seg til en røyk på toalettet. Der var det askebeger, det sto ingen «røyking forbudt»-skilter der, og til tross for at det var
forbudt, vet alle at det på det tidspunktet var like farlig å røyke på do på Statfjord A-plattformen som på
toppen av Fløyfjellet i Bergen.
På et møte om kvelden 16. juli vedtar ledelsen at
forbudet mot røyking på toalettene må innskjerpes.
Samme dag, tidligere på dagen, blir to mann grepet i
ulovlig røyking på toalettet. En av dem er ansatt i Mobil. Den andre er en Oslo-gutt som er på plattformen
for første gang. Han er bare vikar og har vært på
plattformen i to dager, og det er usikkert om han skal
være der fast i det hele tatt.
Oslo-gutten blir sendt på land med helikopter dagen
etter. Ingen pardon - her skal det statueres et eksempel. Den Mobil-ansatte skjer det ingenting med.
Brownaker-tillitsmennene har møte før Oslo-gutten
blir sendt hjem. De diskuterer aksjoner, men han som
blir grepet i røyking, sier: - Dere får gjøre som dere
vil, men dette er vel egentlig ikke noe å lage noen storkonflikt på.
Stemninga for å holde ham igjen på plattformen er
likevel sterk, men til slutt blir de enige om at det får
være nok å protestere. Likevel har alle helt klart for
seg: Først ble de to grepet i å røyke, deretter vedtok
plattformledelsen å innskjerpe røykeforbudet på toa36
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lettene. Gutten som blir sendt hjem er et tilfeldig offer
for at ledelsen vil statuere et eksempel. De fleste som
røyker innrømmer at de også har vært innom toalettet
og tatt seg en blås den samme dagen som dette skjedde.
Bergens Tidende intervjuer Odd Pettersen og Gunnar Nilsen, to av medlemmene i aksjonsutvalget under
streiken, når de kommer hjem fra plattformen etter
vanlig rotasjon:
- Ellers er de sanitære forholda på arbeidsstedet
under enhver kritikk. Det er ti toaletter til sju hundre
mann, og halvparten av dem er fra tid til annen stengt.
Og nå vil arbeidsledelsen skjære vekk den ene halvdelen av toalettdørene for å kunne kontrollere at ingen
sitter på do og røyker! (BT 10/8 1978)
Samme dag sier fellestillitsmann John Sakseide til
Bergens Tidende:
-Bare hold toalettene og drikkevannet utenfor. De
tingene der har de hengt på etterpå. (samme sted)
En av Statfjord-arbeiderne forteller:
«Vi har opplevd flere ganger at folk fra ledelsen har
stått utafor og venta på oss for å kontrollere om vi
røyker. I et tilfelle merka han fyren som satt på dass,
at det sto en mann og venta på · ham utafor. Så han
gikk rett og slett ikke ut. Denne sjefen sto visst utafor
og venta i mer enn tre kvarter.
Og så hender det av og til at de kommer og sparker
opp døra for å kjenne om vi har røykt.»
Arbeiderne som jobber på Statfjord A-plattformen
har ingen skikkelige drikkefontener på arbeidsplassen.
Det eneste stedet de kan drikke vann i arbeidstida er
på toalettene, og det er det dårligste vannet på hele
plattformen. Inne på kontorene hvor plattformledelsen i de forskjellige firmaene på Statfjord sitter, finnes
drikkefontener med det beste iskalde drikkevann som
tenkes kan. Dessuten finnes det drikkefontener i et
pauserom som de som arbeider i det amerikanske fir-
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maet Loffland bruker. Der er det også lov til å røyke.
Men der får vanlige plattformarbeidere ikke lov til å
gå.
- Vi har faktisk blitt regelrett kasta ut derfra, sier
Gunnar Nilsen og Odd Pettersen til Bergens Tidende
(BT 10/8 1978)

RØYKEFORBUDET BLIR RESPEKTERT
At det skal være røykeforbud på Statfjord Aplattformen under produksjon av olje blir godkjent av
hovedverneombudet l. juni. Samtidig blir kravet om
røykecontainer lagt fram enda en gang, for at det skal
være muligheter fo ~ å ta seg en fem-minutter i arbeidstida.
Arbeiderne på Statfjord A er enig i røykeforbudet.
Det er deres egen sikkerhet det er snakk om. Men gasssikra røykecontainere finnes det på andre produksjonsplattformer, for eksempel på Ekofisk, og det er
heller ikke noe i veien for å få det på Statfjord A.
Arbeiderne på Statfjord A er også enige i at det er
klokt å innføre forbudet gradvis og på en sånn måte at
forbudet har vært effektivt en tid når produksjonen
settes i gang. De er klar over at hvis det plutselig kommer totalt røykeforbud over natta, er det lett å glømme seg de første dagene. Og det kan bli fatalt hvis produksjonen er starta opp.
Men så lenge anleggsfasen holder på er det ufarlig å .
·røyke. Dette er arbeiderne klar over. De driver med
sveising, brenning og sliping over hele plattformen.
Riktignok må de ha tillatelse til brannfarlig arbeid, såkalt «Hot Work Permit». Men det er en formsak.
En Nyland-arbeider forteller:
- Hvis du står på VM-dekket og sveiser eller sliper
så gnistene fyker knyttnevestore ned på dekkene under
38
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- og du samtidig står med en tent sneip i kjeften da blir du sendt hjem fordi du røyker.
Men arbeiderne på Statfjord A-plattformen har akseptert at røykeforbud er nødvendig under produksjonsfasen, og at det må innskjerpes gradvis og i god
tid før produksjonen settes i gang. Eneste betingelse er
at det blir satt opp en gass-sikker- røykecontainer så
det finnes mulighet til å ta seg fem minutter og en røyk
i arbeidstida.
Lørdag 12/8 bringer Klassekampen et intervju med
Arne Rørnes i Brownaker-ledelsen. Han sier:
- Slik jeg ser det er arbeidstida det samme som arbeidet tid. Det er altså ikke uenighet om nødvendigheten av røykeforbud i det hele tatt. Det striden står om
er arbeidernes rett til å ta seg fem minutter og en røyk
etter en hard tørn.
Etter at dagskiftet har fått vaska av seg svette og
skitt og fått i seg litt mat, samles de til allmøte i kinosalen på Nortrym. Salen fylles raskt.
Kjell Monsen fra arbeidsmiljøutvalget åpner møtet
og ber Arnstein Hølmebakk komme fram til dirigentbordet. Om han vil være så snill å være referent?
Referatet fra møtet:
«Monsen innledet med å referere hva som hadde
skjedd i forbindelse med røykeforbudet. Det er tidligere satt fram krav om 3 «røykecontainere», en på
Cellar-dekk, en på Modul-dekk og en på toppen . Tillitsmannsmøtet den 3.8. hadde gjort det klart at inntil
dette var imøtekommet, ville folk forbeholde seg retten til å gå på Nortrym og Polly for å ta seg en røyk i
-arbeidstida. Det siste som hadde skjedd var at det på
tross av klar tale fra tillitsmennene var kommet et
skriv fra ledelsen om at det var forbudt å gå på boligplattformene for å røyke i arbeidstida, og at de som
ble tatt i dette, ville få advarsel og videre disiplinærforføyninger. Monsen foreslo da at vi skulle vedta å
fortsette praksisen med å gå på boligplattformene og
39
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ta seg fem-minutter og røyk, og ikke bøye oss for skrivet fra ledelsen. Dette fram til det var ordnet alternativer om bord på Statfj.
Det ble deretter åpna for debatt. Det ble hevda at
det var ikke bare å oppfordre folk til å trosse forbudet, uten at vi på forhånd hadde gjort det klart hva vi
ville gjøre dersom ledelsen sendte folk på land. Vedkommende foreslo at dersom noen ble sendt på land
på grunn av dette, skulle alle mann sette seg. Det ble
også hevda at dette også måtte gjelde ved advarsel.
Det var stor enighet på at vi måtte reagere, men det
kom fram nytt forslag om at vi skulle gi ledelsen frist
til å trekke forbudet og truslehe tilbake, hvis ikke,
skulle vi sette oss.
Det kom også flere innlegg som gikk på elendig
drikkevann på Statfj. og manglende muligheter til å
slukke tørsten utenom pausene. Videre kom det fram
krav om flere toaletter og at det skulle være skikkelig
reinhold av disse.
Forslaget om streik dersom noen ble sendt hjem, ble
trukket til fordel for en samordning av de to andre
forslagene. Følgende ble vedtatt med overveldende
flertall (mot en stemme):
Vedtak: «Allmannamøtet for dagskiftet (PM & NT)
har vedtatt at vi står på retten til å ta seg en røyk i arbeidstida, og vi vil fortsatt bruke denne retten ved å gå
til de plassene der røyking er tillatt.
Vi godtar ingen trusler om hjemsendelse eller advarsler i forbindelse med retten til å ta «fem minutter
og en røyk» i arbeidstida, og -vi forlanger at den oppsatte plakaten om dette bli trukket tilbake innen
kl. 16.00 søndag 6.8. I motsatt fall vil arbeidet for dagskiftet opphøre fra kl. 16.00 og inntil dette skjer.
Vi understreker at dette ikke har noen ting med,
overholdelse av røykeforbudet på Stat.-A å gjøre.»
Det ble også vedtatt at kravene om flere toaletter,
reinhold, drikkevann etc. skulle legges fram for !edel40
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sen og at de måtte gies en frist.
Fra salen ble det lagt fram forslag om fortsatt støtte
til catering-folka, og at dette burde sendes ut som
pressemelding. Dette blei enstemmig vedtatt.
Møtet hevet.

Etter møtet har de fleste mye å snakke om og mye å
tenke på. Er Brownaker-ledelsen så steil at det blir
streik nå, eller hva blir det til? Ingen vet det ennå.
Nattskiftet skal også ha allmannamøte først. Vil de
støtte vedtaket?
Mens arbeidskameratene snorker rundt dem på firemannslugarene ligger mange av arbeiderne og tenker:
- Faen, det er på tide at disse amerikanera får seg en
på kjeften. Vi kan ikke bite i oss alt heller.
Det er mange som sovner seint den natta.

41
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Kapittel 5
SØNDAG 6. AUGUST: STREIK!

- Vi er ansatt for å arbeide, ikke for å slåss mot våre
norske arbeidskamerater, sa fremmedarbeiderne.
En time etter at nattskiftet er ferdig med økta samler de seg til allmannamøte i kinosalen på Nortrym.
Tre fra dagskiftet er også der, blant dem Kjell Monsen som ledet allmannamøtet for dagskiftet, og Arnstein Hølmebakk, som var referent.
Fra referatet:
«Monsen redegjorde for hva som hadde skjedd, og
leste opp vedtaket fra dagskiftet. Han fortalte også at
han hadde prøvd å få tak i Sakseide for å sjekke ledelsens opplysning om at tiltakene er gjort i samråd med
fellestillitsmannen.
Mange innlegg tok opp den grove diskrimineringa
av de folka som «jobber i kjeledress» og at det faktisk
er blitt sterkere klasseskiller i den seinere tida.
Det blei sagt at en måtte kunne henvende seg til tillitsmannsorg. her ute, dersom noen fikk vansker med
ny utreise etter å ha blitt skrevet opp for røyking i arbeidstida på boligplattf. Det blei også oppfordret til å
melde i fra til tillitsmennnene dersom en var blitt «notert».
Det ble enstemmig vedtatt å slutte seg til vedtaket
fra dagskiftet.
Hølmebakk tok opp vedtaket om støtte til CDarbeiderne, og vedtaket fra dagskiftet fikk også tilslutning her.
42
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Det kom til slutt opp spørsmål om hva som er gjort
for å få skikkelige tørkeskap, om hvorfor det blir plassert 4 mann fra samme skift på mange lugarer og om
vi skal være med å vedta den nye offshoreavtalen.
Møtet hevet.

TILLITSMENNENE TREKKER SEG
FRA VERVENE
Plattformledelsen trekker ikke plakaten ut over formiddagen søndag. Etter hvert blir det klart for flere og
flere at Brownaker og Mobil, som er operatør på plattformen og har den administrative ledelsen og ansvaret,
ikke har til hensikt å gi seg uten kamp . Folk som er i
arbeid på dagskiftet, banner på at de heller ikke skal gi
seg. Kampen skal de få.
Klokka tre på ettermiddagen har tillitsmennene for
Brownaker-arbeiderne møte. Mens de sitter på møtet,
kommer det telefon fra plattformledelsen. De ønsker
samtaler.
Tillitsmennene svarer at de kan få møte, men ikke
før tillitsmennene er ferdige med det planlagte programmet. Og vil de ha samtaler, får de komme til
dem.
På møteprogrammet til tillitsmennene står en hovedsak. Truselen om streik har ikke fått plattformledelsen
til å trekke tilbake plakaten. Da er det bare en ting å
gjøre. Tillitsmennene trekker seg fra sine verv, og utformer en pressemelding hvor de forteller at de har
trukket seg og at de har stor forståelse for krava som
ligger til grunn for streikevarslet.
De er også enige om at det ikke har noen hensikt å
diskutere med sjefene som har varslet sitt komme, om
det skal bli streik eller ikke. Det er arbeidernes allmannamøter som har vedtatt streik, og det er bare arbeiwww.pdf-arkivet.no (2017)
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dernes allmannamøter som kan oppheve vedtaket.
Forutsetningen for at det skal bli opphevet, er at plakaten som forbyr arbeiderne å gå over til boligplattformene for å røyke, blir trukket tilbake. Før det skjer
er det ikke noe å diskutere.
Etter at alle er enige om det, blir tre representanter
for ledelsen sluppet inn. Det er amerikaneren Drabek
og de to nordmennene Isaksen og Fiskum.
De avgåtte tillitsmennene spør:
- Dere er kjent med krava våre, og skjønner hva
det innebærer? Fis kum bekrefter. De tre sjefene presiserer at de betrakter denne konflikten som ulovlig og
tariffstridig, og at alle som går ut i streik vil bli trukket i lønn for den tida de streiker. De sier at samtlige
som streiker vil bli sendt i land med helikopter så fort
som mulig.
I og med at dagskiftet sk<;ll streike fra klokka fire
om ettermiddagen, vil det bare være to timer igjen av
skiftet deres den dagen.
- Skal nattskiftet også streike i to timer, da? spør
de. De får til svar at streiken kommer til å fortsette til
krava er innfridd.
Men de prøver seg en gang til. Det er veldig viktig
for dem å få slått fast at denne streiken bare er en fire
timers streik. Igjen blir det presisert fra de avgående
tillitsmennene: Streiken kommer til å fortsette til plakaten er trukket tilbake.
De har håpet at denne streiken bare skal vare i fire
timer, later det til. Samtidig er det helt klart at de har
oppfatta alvoret i streiketruselen, i og med at de truer
med trekk i lønna og å sende alle som streiker på land
dagen etterpå. Kanskje har de i tankene at truslene
som de har satt fram overfor de avgående tillitsmennene skal resultere i at tillitsmenn~ne skal gå inn for en
kortvarig streik?
I så fall har de forregnet seg. Fem minutter før fristen for streikevarselet går ut, lyder en melding over
44
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høyttaleren. - Møtet med representanter for plattformledelsen har ikke ført til noen forandringer.
For arbeiderne på dagskiftet betyr det bare en ting.
Streiken kommer til å gå etter planene.

-SLÅ STREIKEVAKTENE MED
EI JERNSTANG
På slaget fire om ettermiddagen setter samtlige seg rett
ned. Total stopp for alle Brownaker-arbeiderne over
hele plattformen. De går ikke fra produksjonsplattformen, men blir sittende til klokka er seks. Dermed blir
streiken åpna med en to timers sit-down. Det er effektivt. Alt arbeid blir stoppet øyeblikkelig.
Etter at Brownaker-arbeiderne har satt seg, innkaller ledelsen i Brown & Root, som har ansatt fremmedarbeiderne i anleggssektoren, alle de latinske arbeiderne fra Mexico, Portugal og Spania til et møte i et møterom i hotellblokka på toppen av produksjonsplattformen. Der får de klar beskjed: De har ikke noen
streikerett, og dersom de går til streik, vil de få sparken øyeblikkelig.
Noen av de avgåtte tillitsmennene får høre om dette.
De løper øyeblikkelig opp på UM-dekket og inn i
møtesalen. Og forlanger ordet. Møtet blir ført på engelsk, men til tross for språkvanskelighetene klarer de
å få forklart at hvis fremmedarbeiderne fortsetter å arbeide, er det streikebryteri. Og streikebryteri vil ikke
bli tålt.
Samtidig beklager tillitsmennene at fremmedarbeiderne har fått altfor lite informasjon, men de lover å
ta opp dette på allmannamøte. Og de ber latinerne velge folk som kan ha kontinuerlig kontakt med de streikende.
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Svaret fra de spanske arbeiderne er kontant: - Vi
er ansatt for å jobbe på denne plattformen, ikke for å
slåss mot våre norske arbeidskamerater. Det er Brown
& Root som har ansvaret for at arbeidet vårt ikke skal
bli hindret.
To spanske arbeidere blir intervjuet av Klassekampen etter at streiken er over. Dette er utdrag av intervjuet:

- Da streiken ble kjent - hva var det som skjedde
mellom dere og de overordna sjefene?
- Da vi fikk vite om streiken til de norske arbeiderne, ·ble alle oss som ikke arbeidet, innkalt til et møte
på helikopterplattforma. I tillegg ble vi presset av sjefen, som het Daray. Han sa at nordmennene overhodet ikke ville samarbeide med oss, og derfor behøvde
ikke vi samarbeide med dem. Han sa også at det eneste
nordmennene ville var å få alle oss vekk herfra.
Vi slo fast at de norske kameratene var arbeidere,
og når de ikke arbeidet, burde vi først snakke med
dem og høre deres standpunkt fra dem sjøl, og ikke
høre på den andre parten, sjøl ikke under press.
Søndag ettermiddag tok vi straks kontakt med de
norske kameratene og forklarte dem hva som hadde
skjedd mellom oss og ledelsen.
- Forsøkte ledelsen på noen måte å tvinge dere til å
jobbe?
- Vi kan fortelle at overoppsynsmannen kalte sammen til et allmannamøte der bare et mindretall av arbeiderne møtte. Vi kan ikke si noe om hva som skjedde der, fordi vi ikke deltok på møtet. Når vi snakker
om overoppsynsmannen, mener vi amerikaneren som
er den mest tyranniske av sjefene mot de utenlandske
arbeiderne.
- Hva mente de utenlandske arbeiderne da aksjonen begynte?
- Det var ulike meninger, men flertallet sa at arbeiderne
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ville vinne fordi kravene var rettferdige og dreide seg
om menneskelige rettigheter, ikke politiske eller økonomiske. For eksempel de sanitære forholdene - toalettene
kan praktisk talt ikke benyttes. I flere dager sto sjefene og så på mens vi sto i kø for å komme på WC. Det
viser den mangelen på WC som eksisterer på plattformen.
- A visene har skrevet at en spanjol slo til en nordmann som ikke slapp ham forbi da han ville arbeide?
- Det er ikke sant. Dette har aldri skjedd på plattforma - vi inntok en så fredelig holdning som det
overhodet er mulig. Dessuten må en være klar over at
styrkeforholdet ikke er i favør av de latinske arbeiderne. Det går minst seks nordmenn på hver latiner. Men
det vi kan si er at den amerikanske overoppsynsmannen forsøkte å sette oss opp mot nordmennene. Han
sa at dersom vi ble plaget av en norsk arbeider, skulle
vi slå til ham med et verktøy eller jernstang og gi ham
en i hodet. Jeg husker ikke navnet på denne sjefen,
men det er lett å finne ut hvem den amerikaneren var
som var sjef under streiken.
- Hva synes dere om organiseringa av streiken har dere noe positiv eller negativ kritikk av streikekomiteen eller allmannamøtene?
- Vi er overrasket over å se hvor fredelig streiken
gikk for seg. Vi kjenner til hvordan streiker utvikler
seg i Spania- alle har endt i blodsutgydelser som borgerskapets undertrykkelsesapparat har vært ansvarlig
for. Den forståelsen og enheten som hersket mellom
ledelsen for streiken og de streikende var for oss helt
ekstraordinær. Vi synes streikekomiteen fungerte perfekt når en tenker på at det var 700 eller flere arbeidere som deltok i streiken.
·
- Hadde dere noe møte blant det utenlandske personalet mens streiken pågikk?
-Ja.
-Om hva da?
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- For å informere om hva som skjedde og for å ta
stilling. For å diskutere den korrekte måten som streikekomiteen løste oppgavene på.

-Hva vedtok dere?
- Moralsk støtte til de norske kameratenes streik,
og å respektere streikevaktene- som var satt opp ved
gangveiene for å hindre streikebryterne i å komme
opp.

- Hvorfor ble dere enige om å respektere streikevaktene på bruene?
- Fordi kameratene som sto streikevakt var arbeidskamerater, og vi kunne ikke bruke makt mot våre
klassefrender. Hvis de ikke ville la oss gå på jobben,
ville vi ikke bruke makt mot dem.» (Klassekampen
18/8 1978)
Med dette svaret forpurrer de latinske arbeiderne planene til ledelsen på plattformen: Å bruke fremmedarbeiderne som en brekkstang for å ødelegge streiken.

AKSJONSUTVALG BLIR VALGT
Klokka fem sender tillitsmennene en telex · til Norsk
Telegrambyrå:
pressemelding
i forbindelse med arbeidsnedleggelsen til brownaker arbeiderne på statfjord a plattformen fra
søndag 6/8 kl 1600 og utover vil tillitsmennene
på plattformen uttale:
tillitsmennene har trukket seg fra sine verv. de
avgåtte tillitsmenn vil imidlertid få uttrykke at vi
har stor forståelse for aksjonen.
telegram fra arbeiderne følger om noen timer.
fl
avgåtte tillitsmenn brownaker +
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En time etter at pressemeldinga er sendt til NTB om at
streiken er i gang, er det allmannamøte igjen.
Det er problemer med å få i gang-møtet, i og med at
det nå ikke lenger finnes noen tillitsmenn s~m er valgt
til denne oppgaven. Til slutt blir en mann foreslått til
bare å sitte der oppe og være møteleder inntil en eller
annen er valgt. En annen blir satt til å referere forslag
til medlemmer i streikekomiteen. Forslagene kommer
inn.
Til aksjonsutvalget som arbeiderne velger å kalle
streikekomiteen, blir det valgt et tjuetalls medlemmer.
Her er folk fra de fleste politiske partier og størstedelen av landet. Når aksjonsutvalget konstituerer seg etterpå, blir tre mann valgt til å representere streiken utad. Det er Gunnar Nilsen fra Aker-Verdal, Odd Pettersen fra Tangen-Vindholmen ved Arendal, og Arnstein Hølmebakk fra Nylands Mekaniske Verksted i
Oslo. Hølmebakk blir valgt til å være pressetalsmann
for streiken. Også andre i aksjonsledelsen får spesielle
oppgaver. Noen får .i oppdrag å organisere streikevakter. Og mye annet. At det er streik betyr ikke at en
skal late seg.
Resten av ettermiddagen og kvelden går med til å utføre alle de forberedende tiltakene. Men når nyhetene
ved midnatt kommer , sitter de streikende arbeiderne
samla rundt radioene i smågrupper og hører at nyhetsleseren sier:
«Cirka 950 arbeidere på Statfjord A-plattformen i
Nordsjøen har i ettermiddag lagt ned arbeidet i protest
mot et generelt røykeforbud som er innfØrt på plattformen. Forbudet ble innført da boringen startet i
juni, og skyldes at det på grunn av boringen er økt
brannfare på plattformen. De 950 som streiker lønnes
av Brownaker Offshore A/S, og deres tillitsmenn på
plattformen har i dag trukket seg fra sine verv . Ifølge
assisterende prosjektsjef Arne Rørnes i Brownaker,
kommer de arbeiderne som aksj onerer til å bli trukket
4. - Streiken på Statfjo rd A.
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i lønn, og sendt i land så snart det blir ledig helikopterkapasitet.»
Truselen om å sette dem i land blir mottatt muntert.
Alle vet at det finnes ikke helikopterkapasitet til å sette
sju hundre mann på land i en håndvending.
Men allerede her presterer NRK-nyhetene å komme
med den forvridning av sannheten som avisene seinere
kommer til å hamre om igjen og om igjen i uka som
kommer.
- Har lagt ned ar~eidet i protest mot et generelt
røykeforbud som er innført på plattformen, sier
nyhetsoppleseren. - Forbudet ble innført da boringen
startet i juni, og skyldes at det på grunn av boringen er
økt brannfare på plattformen.
Ikke et ord om at arbeiderne respekterer røykeforbudet, og at det ikke er det de streiker mot.
Løgnen om sigarettstreiken er lansert. Nyhetene ved
midnatt sier det de vil folk .i Norge skal tro om denne
streiken. De sier at Brownaker-arbeiderne har gått til
streik for å få lov til å røyke der det er livsfarlig.
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Kapittel 6
MANDAG?. AUGUST:
-VI GÅR IKKE P Å ARBEID
FØR KRAVENE ER INNFRIDD!

De som er tidlig oppe mandagen, hører i nyhetene
klokka seks at hovedtillitsmannen i Akergruppen har
valgt side i konflikten:
- Tillitsmennene i Akergruppen og Elcon har i går
kveld bedt de 700 arbeiderne som streiker på Statfjord
A-plattformen om å gå tilbake til arbeidet.
(NRK - radio 7/8 1978)
John Sakseide er altså i full sving. Ingen klubbformenn i Akergruppen har hatt sjanse til å uttale seg.
Det er ikke så mange på Statfjord-feltet som er overrasket over dette. Sakseide har ikke nettopp løpt ræva
av seg for å ordne opp i vanskeligheter arbeiderne har
hatt på plattformen. Det er alltid kortere vei til
Brownakers kontor inne i Bergen enn til arbeiderne ute
på plattformen ...

UNNGÅ SPLITTELSE!
Tidligere på natta har det nyvalgte aksjonsutvalget
diskutert hva Brownaker kan finne på for å knekke
streiken.
De er enige om at de må være spesielt på vakt mot
splittelse. Forsøket på å sette de latinske arbeiderne
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opp mot de norske er klart nok eksempel på at sjefene
på plattformen vil forsøke ' noe slikt.
På natta er også streikevakter satt ut. Vaktholdet
blir i første omgang organisert etter vaktlistene, men
dette fungerer ikke helt tilfredsstillende. Men jo lenger
streiken løper, jo bedre tak får de på dette. Seinere blir
det satt opp egne lister for streikevaktene.
Aksjonskomiteen avtaler også med catering-personalet at de streikende skal følge skifta sine når det gjelder spising. Dette er en viktig detalj. For at streiken ikke
skal gå i oppløsning på grunn av småting eller at
catering-personalet skal komme i motsetning til de
streikende, blir dette ordnet. Og det fungerer utmerket.
En del streikebrytere går på jobb denne morgenen.
Det gis tillatelse til vanlig sikkerhetsarbeid , men ikke i
større omfang enn det som er vanlig fra dag til dag.
Brownaker-ledels,en og Mobil har skrevet ut mer
sikkerhetsarbeid enn det som er nødvendig, for å forsøke å bruke sikkerhetsarbeidet mot streiken. Blant
annet av den grunn er det 20..,-30 mann stiller opp på
arbeid som streikebrytere. De fleste av dem er ikke
klar over at de driver med streikebryteri.
Om morran klokka sju er det nytt allmannamøte.
Aksjonsutvalget blir supplert med flere folk fra boligplattformen Poly Mariner. Dessuten blir det valgt en
tolk som skal ta seg av å oversette de viktigste vedtakene til spansk, slik at de latinske arbeiderne
Brown & Root kan få vite hva som skjer i streiken.
Utspillet fra Sakseide, hvor fellestillitsmannen i
Akergruppen krever at de streikende må gå tilbake til
a,beidet, blir diskutert. Det er full enighet om at det er
galt å følge denne oppfordringa. Arbeiderne bestemmer seg for å holde fram med streiken.
Etter at allmannamøtet er avslutta, blir' det nytt møte i aksjonsutvalget. Aksjonsutvalget utformer en
pressemelding som blir sendt til avisene. VG og Klasse52
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kampen er såvidt vites de eneste avisene som trykker
pressemeldinga i sin helhet.
Dette er pressemeldinga aksjonsutvalget sender ut
mandag morgen:
«For arbeiderne på Statfjord A har det vært nødven- dig å gå til det skritt å nedlegge arbeidet. Vi vil gjerne
at offentligheten skal vite at det er alvorlige ting som
ligger bak det. Vi vil derfor først gjøre kjent at vi tar
fullstendig avstand fra Brownaker-ledelsens framstilling for offentligheten om hva som er bakgrunnen
for aksjonen. At Brownaker-ledelsen prøver å gi inntrykk av at vi ikke aksepterer eller respekterer røykeforbudet på Statfjord A-plattformen, er en løgnaktig
påstand. Vi vil understreke at Statfjord-arbeiderne helt
ut respekterer røykeforbudet og at vi også i framtida
vil gjøre dette. Etter hvert som røykeforbudet er satt
opp, har arbeiderne hele tida stått på krav om at det
skal være alternative plasser folk kan ta seg 5 minutter
og hvor det går an å ta en røyk under sikkerhetsmessig
ufarlige forhold. Vårt siste alternativ var å gå gangveien ned fra Statfjord til boligplattformen.
Når vi så plutselig uten at tillitsmennene på noen
måte er varslet eller rådspurt, får presentert en plakat
med forbud mot å forlate arbeidsplassen for å gjøre
dette og med trusler om disiplinærforføyninger, kan vi
bare oppfatte dette som en provokasjon. Tillitsmennene har i månedsvis vært engasjert i arbeidet med
å finne alternativer som er sikkerhetsmessig forsvarlig.
Når Brownaker-ledelsen går helt utenom vanlig praksis
fra arbeidsplasser over hele landet når det gjelder
holdninger overfor arbeiderne og deres representanter,
må vi en gang si stopp. Dette siste er bare dråpen som
har fått begeret til å flyte over.
Her ute er det nærmere tusen arbeidere med bakgrunn og erfaring fra store og små arbeidsplasser over
hele landet. Det vi gjør, er bare å forsvare rettighetene
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som arbeidsfolk har hatt i årtier. Når vi samtidig har
vist en slik vilje til å tilpasse oss de spesielle forholdene·
her ute, forlanger vi også å bli behandlet som voksne
mennesker.
Folk må være klar over at Statfjord A er en plattform under oppbygging der sveising, skjærebrenning
og annet varmt arbeide pågår døgnet rundt. Likevel
har det aldri vært tvil om at arbeiderne respekterer og
overholder røykeforbudet på plattformen. Det vi forlanger, er at vi blir respektert og at våre krav om sikre
alternativ for røyking, skikkelig tilbud av drikkevann
på arbeidsplassen og at vi får utbedret den prekære
situasjon ved toalettene. Det nytter ikke å administrere
en slik arbeidsplass ved stadig å tre nye forbud ned
over hodene på folk. Vi oppfordrer pressen til å kontakte aksjonsledelsen ved Arnstein Hølmebakk for å
få utdypet innholdet i denne konflikten.

For aksjonsutvalget
Arnstein Hølmebakk
PS: Alle Brownaker-arbeidere står bak aksjonsutvalget.»

OPPFORDRING TIL STREIKEBRYTER!
Den dagen kommer det melding til de streikende fra
Brownaker-ledelsen. Den lyder slik:
«Mobilisasjon til Stat A
Fra søndag 6.8.-78 kl. 16.00 har det vært en illegal
streik på Stat A.
Vi på Brownaker vil opprettholde normal rotasjon i
henhold til planen.
Personell som ankommer Stat A og nekter å gå til
54

www.pdf-arkivet.no (2017)

arbeid, vil ikke bli betalt. En del av mannskapet er nå i
arbeid .»
Brownaker-ledelsen har oppdaga et svakt punkt i streiken. Hver dag blir 50-60 mann skifta ut etter normal
rotasjon. De nye som kommer, har bare fått informasjonen på land, og den informasjonen som kommer
der, blir i veldig stor grad styrt av Brownaker.
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Aksjonsutvalget svarer med et oppslag på Flesland
og på plattformen:
«Fra Aksjonskomiteen til alle nyankomne og tilstedeværende:
Vi understreker at streiken på Statfjord A pågår for
fulit. Ingen går i arbeid ifølge vedtak på allmannamøte. Påstanden om at en del av mannskapet er i ar_ _
beid, er en løgn.
Er du i tvil? - Kontakt streikekomiteen.»
På Flesland deler Brownaker ut en løpeseddel på tre
språk til dem som sjekker inn. Der gjentas løgnen om
at streiken ikke er total. Og dessuten at de som slutter
opp om streiken, vil bli trukket i lønn.
«De 700 arbeiderne som streiker på Statfjord Aplattformen, har varslet at de kommer til å fortsette
streiken,» sier nyhetsoppleseren på riksnettet klokka
ti.

KVISTEN TRUER MED SAKSEIDE
Ut på formiddagen mandag får aksjonsutvalget en beskjed fra G. Kvisten om at han ønsker samtaler med
streikeledelsen. Men han må få en eller annen form for
formell henvendelse før han kan gå inn i slike samtaler.
Kvisten er kjent som prosjektleder på Statfjord A en av de aller høyeste sjefene i Mobil. Aksjonsutvalget
sender over en lapp hvor det står:
«Fra Aksjonsutvalget til Kvisten:
På et kontaktmøte mellom de avgåtte tillitsmennene
og tre superintendenter den 6.8. gjorde disse (ved Fiskum) det klart at de kjente kravene våre godt.
Vi understreker derfor kravet: «Vi godtar ingen
trusler om hjemsendelse eller advarsler i forbi ndelse
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med retten til å ta 'fem minutter og en røyk' i arbeidstida, og vi forlanger at den oppsatte plakaten om dette
blir trukket tilbake.»
Hvis du har noe konkret tilbud i forbindelse med
kravet, er vi villig til å møte deg. Aksjonsutvalget vil i
så fall møte med tre representanter. Vi venter i recrommet over matsalen på Nortrym (TLQ 1). ·

For Aksjonsutvalget
Arnstein Hølmebakk
Odd Pettersen»
Og Kvisten kommer, men han har lite nytt å komme
med. For de tre offisielle representantene i aksjonsutvalget blir det klarere og klarere at han bare er ute for
å kartlegge hvor landet ligger. Til slutt finner de tre i
aksjonsutvalget at her står saka, og Kvisten viser ikke
noen vilje til å føre den videre. Da er det like godt å
avslutte møtet.
Kvisten svarer at da er det ikke lenger hans problem.
- Da er det ikke mitt problem lenger, dette får
Sakseide ta seg av, sier Kvisten.
- Jaså, svarer Hølmebakk. - Skal du få Sakseide
til å gjøre arbeidet for deg nå?
Kvisten tenker seg om et øyeblikk , så slår han opp
en skadefro latter og svarer bekreftende.
På ettermiddagen klokka fire er det nytt allmannamøte . Her blir forholdet til tillitsmennene på land
diskutert. Spørsmålet er åssen de streikende skal stille
seg til eventuelle forhandlinger på land eller eventuelle
tilbud som kan komme derfra.
Det er full enighet om vedtaket, som går ut på at en
skal vurdere innholdet i det som kommer før en tar
endelig standpunkt til det. Den løpende vurderingen
skal aksjonsutvalget ta seg av , og det blir understreket
at kontakten med de streikende skal gå gjennom
aksjonsutvalget.
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Til de arbeiderne som er utleid fra Leirvik Sveis
AlS, kommer det en lite hyggelig melding over telex
denne mandagen. De får beskjed om at enten går de
tilbake til arbeidet straks - eller de kan betrakte seg
som oppsagt.
Ledelsen i Leirvik Sveis A/S trekker seg seinere på
dette. Og utspillet deres hjelper ikke noe heller. Det er
ingen som lar seg true tilbake til arbeidet.
To timer etter at de streikende arbeiderne på Statfjord har hatt møte, setter andre nøkkelpersoner i
konflikten seg ved bordet for å diskutere hva som skal
gjøres. Dette møtet blir annonsert i riksnyhetene på radio halv sju om kvelden:
«For ein halv time sidan starta eit møte mellom
Brownaker og tillitsmennene i Akergruppen, som skal
drøfte aksjonen på Statfjord A-plattforma i Nordsjøen, der alle dei 750 arbeidarane streikar.»
Etter at denne nyhetsmeldinga er sendt, intervjuer
nyhetsredaksjonen Sakseide. Han sier i intervjuet at
det ikke er noe spesielt med dette møtet han skal ha
med Brownaker. Det er et av de vanlige mØtene hans
med bedriftsledelsen, sier han. At han ikke har vært
ute på Statfjord A-plattformen og snakket med
Brownaker-arbeiderne på et halvår, opplyser han klokelig nok ikke noe om.
En telex som blir sendt tirsdag til verneombudet Aksel Torp, super-intendent Fiskum og fellestillitsmann
for Elcon, Aasheim, konfronterer de streikende ganske kraftig med resultatet av møtet. Ikke minst avspeiler det arrogansen til John Sakseide når han ikke adresserer telexen til aksjonsutvalget, men sender den fra
Brownakers kontor og til og med lar Rørnes - prosjektlederen i Brownaker
undertegne beskjeden
sammen med seg:
«subject: vennligst orienter medlemmene
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aker-

gruppens verkstedsklubber om følgende:
fra fellestillitsmannen:
torsdag 3. august 1978 ble jeg orientert av kjel! monsen at det var problemer å få til en annen praktisering
av røking på statfjord a enn det brownaker ville
gjennomføre.
kjel! monsen ble anmodet om å varsle meg omgående
hvis det ble umulig å løse saken offshore. dette med
sikte på en eventuell forhandling med brownaker i bergen.
jeg hørte ingenting før streiken var et faktum.
over florø radio kontaktet jeg monsen søndag kveld.
monsen ble anmodet å be akergruppens ansatte å gå
tilbake til arbeidet. monsen har opplyst til meg at han
gjorde dette kjent for aksjonsutvalget, som ikke fant
grunn til å gi min henstilling til folkene. senere er det
opplyst i pressen at folkene hadde avvist min henstilling.
ifølge opplysninger fra oljedirektoratet er brownakers
melding om røking i kaffe- og spisepausen i tråd med
vanlig praksis på lignende installasjoner på kontinentalsokkelen.
hvis det er enighet om å opprette røkerom, må dette
forelegges og godkjennes av oljedirektoratet før disse
tas i bruk.
som det fremgår av min orientering, har ikke verkstedsklubbene hatt noen anledning til å bidra med løsninger. det henstilles derfor på det sterkeste at arbeidet
tas opp øyeblikkelig for å gi oss anledning til å komme
i forhandlingsposisjon, før saken får alvorlige konsekvenser for våre arbeidsplasser.
hilsen
john sakseide

rørnes (sign)
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STØTTE FRA
CATERING-MANNSKAPET
Klokka ni om kvelden er det allmannamøte igjen.
Blant annet blir truselen om hjemsendelse diskutert.
Men den er bare til å trekke på smilebåndet av. Allmannamøtet vedtar at de streikende skal følge vanlig
mønstringsorden. Folk skal reise hjem når den vanlige
tida deres på plattformen er ute.
En støtteuttalelse fra et tillitsmannsmøte i Christiania Dampkjøkken blir referert. Det er catering-mannskapene, de som steller med matforsyningene til plattformene, som støtter streiken. Denne støtten varmer.
Catering-mannskapene arbeider sjøl i oljeindustrien.
De er de dårligst lønnede o~ ·har sitt å stri med for å få
skikkelige arbeidsforhold. Derfor kjenner de også til
arbeidsforholda, forskjellsbehandlingen, og at amerikanerne kaller norske oljearbeidere for «white niggers)).
14. august blir en av kokkene på Statfjord intervjuet
i Bergens Tidende. Han forteller blant annet at
catering-mannskapene blir drevet som slaver på plattformene, og at de i mange tilfeller tjener mindre enn
de ville gjort for tilsvarende arbeid på land.
Catering-personalet i Nordsjøen har også aksjonert
for å få igjennom sine krav. I siste halvdel av juni
gjennomførte catering-mannskapene på Statfjord en
gå sakte-aksjon i fire timer. Ved månedsskiftet junijuli blir catering-personalet i Nordsjøen rammet av
tvungen voldgift. I den forbindelse definerer de krava
sine igjen, og sier seg lite fornøyd med voldgiften.

Dette er kravene
OFFSHORETILLEGG: Kr. 130 per dag på
plattformen som kompensasjon for ulemper i
arbeidstida.
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HELLIGDAGSGODTGJØRELSE: 5 prosent
for de to første timene og deretter 100 prosent.
Overtid på helge- og høytidsdager 100 prosent.
Shuttling med helikopter regnes som overtid.
KOSTGODTGJØRELSE: Fri kost om bord.
130 kroner i diett ved tjenestereiser.
De fleste kan konstatere ved selvsyn at disse
kravene omfatter mye som er selvfølgeligheter
for mange arbeidsfolk på land . Lønna for
catering-personalet er heller ikke mye å rope
hurra for. En hjelpearbeider begynner på 4 800
kroner i måneden, mens en førstekokk begynner på 5 800 kroner i måneden .
(Klassekampen 29.6. 78)
Spørsmålet om aksjoner fra catering-mannskapenes side er på ingen måte skrinlagt når anleggsarbeiderne på
Statfjord A går til streik. Derfor blir også støtteuttalelsen fra tillitsmennene til catering-personalet varmt
mottatt. Og de streikende vet at hvis deres streik vinner seier, kan det bety mye for de framtidige aksjonene til catering-mannskapene.

KAMPEN OM DE SOM KOMMER UT
Spørsmålet om formennene blir også tatt opp. Allmøtet går med på - etter til dels kraftige diskusjoner
- at formennene skal få utføre sitt eget arbeid. Men
de skal ikke utføre arbeid som til vanlig blir gjort av
dem som nå er i streik.
Noen blir forbanna for dette. Formenn og til og
med noen sjefer høyere oppe i hierarkiet hadde deltatt
på møtet som foreslo streik, og de hadde stemt for
streiken. Det hadde også vært formenn blant dem som
foreslo full streik.
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Men nå skulle formennene få jobbe. Hvorfor det?
spurte de hardeste. Formennene var vanlige arbeidskamerater. De fleste hadde fått formannsvervene sine
der ute. Og en formann på plattform er langt fra det
samme som en formann på land. Han er nærmest for
en lagbas å regne.
Likevel blir det til at formennene skal få utføre sin
egen jobb, så lenge de ikke blander seg inn i de streikendesjobb.
Seinere i streiken ringer ledelsen i Mobil til aksjonsutvalget og spør forsiktig om de kan få lov til å bruke
noen formenn til å sveise noen conductor-rør. Spørs-

5) Et «rec-rom», rekreasjonsrom. Tolv timer arbeid og tolv
timer fri. Den fritida anleggsarbeiderne ikke tilbringer i køya
tilbringer de her, eller på kino . To ganger på hvert skift er det
kino-forestilling . Og de som ikke er der, kan sitte her og spille
kort, lese eller prate med arbeidskamerater. Ellers er fritidstilbudet tre bordtennisbord på Nortrym og et på Polymariner.
Folk som arbeider der ute ser det som skandaløst at det ikke
finnes skikkelig treningsrom med ergometersykkel, vektløfterutstyr etc. på en så isolert arbeidsplass hvor mer enn
tusen mennesker skal oppholde seg ukevis av gangen.
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målet går gjennom verneombudet. Svaret fra aksjonsutvalget er et kontant nei.
Kampen om de nye som kommer ut på plattformen,
er det sentrale denne mandagen. Fra anleggsarbeiderne
kommer til Flesland blir de møtt av Brownakers løgner
og trusler. Brownaker-ledelsen vurderer som det svakeste punktet i streiken at 50-60 mann skiftes ut på
plattformen hver dag. For de streikende betyr det at de
helt grunnleggende diskusjonene må tas om og om
igjen. Hva var det egentlig som skjedde? Hva er
Brownakers framstilling av saka, og hva er sannheten?
Er det sant at det eksisterer tre hundre streikebrytere?
Men de nye som kommer ut, blir tatt imot fra de
setter foten utafor helikopteret. Helikopterdekket på
selve Statfjord-plattformen er under reparasjon . Det
betyr at helikopftene må gå ned på helikopterdekkene
på en av de to boligplattformene. Og der har de streikende full kontroll.
Systemet med orientering glir noe ut seinere i streiken. Men denne første dagen _blir alle nye som kommer til plattformen, informert om bakgrunnen for
streiken, og det er få som har innsigelser mot å delta.

STATFJORD-STREIKEN
BLIR AVISNYHET
Mandag er nyheten om streiken å finne i flere av de
største avisene. Men det er få av dem som har klart å
få fram noe eget stoff på streiken. De fleste avisene
som skriver om saken, har sammendrag fra nyhetsmeldingene på radio og NTB.
Ingen vet hvor mange som er i streik. I nyhetene på
radio blir det først sagt 700, noe seinere 750. Bergens
Tidende skriver 700. Rogalands Arbeiderblad og
Arbeiderbladet i Oslo tar sterkest i og sier at 950 mann
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er i streik, mens Aftenposten er ytterst forsiktig og
foreslår ca. 500.
Sannheten er at ingen riktig har oversikt over hvor
mange mann som er ute i streik . Heller ikke aksjonsutvalget eller sjefene på plattformen .
Det eneste som er sikkert, er at det ikke foregår noe
systematisk og organisert streikebryteri.
Til tross for det opplyser både Verdens Gang, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende at 300 mann ikke deltar i str'eiken. Dette er en løgn som Brownakerledelsen har spredd for å legge press på arbeiderne og
få i gang organisert streikebryteri. Men ingen av avisene finner det verdt å opplyse hvor de har denne nyheten fra.
Det er typisk av svært mange av avist:ne åpner artiklene med at Aker-tillitsmennene har oppfordret de
streikende til å gå tilbake til jobb.
Bergens Tidende griper fatt i et kjernespørsmål når
de skriver:

«Det nye reglementet (min understrekning) tillater røyking bare under kaffe- og matpause, det vil si hver annen eller hver tredje time, og da i plattformens boligkvarter.»
(Bergens Tidende 9.8.78.)
H er slår Bergens Tidende fast at det dreier seg om et
nytt arbeidsreglement, og det mener også de streikende
hele tida. Brownaker-ledelsen på sin side hevder at det
dreier seg om et generelt røykeforbud som har vært
gyldig fra St. Hans.
Spørsmålet er altså hvem som begår ulovligheter.
Har Brownaker-ledelsen og Mobil begått et brudd på
arbeidsmiljølova ved å innføre et nytt arbeidsreglement uten at begge parter har blitt enige om det på
forhånd?
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STATOIL KJENNER IKKE REGLENE
PÅ PLATTFORMEN
Den eneste av de større avisene som har noe fyldigere
og mer selvstendig oppslag fra Statfjord-streiken denne mandagen, er Aftenposten. Aftenposten går dugelig
i vannet med å si at bare 500 er i streik. Men journalisten har ellers gjort et grundig arbeid. Han har ringt
både til Statfjord A-plattformen for å snakke med
hovedverneombud Aksel Torp, og han har ringt
Brownaker og Statoil.
Det er spennende lesning. Torp gir uttrykk for arbeidernes mening, og sier at hvis en skal dømme etter
stemningen på plattformen, blir streiken langvarig.
Han forteller også om bakgrunnen for streiken.
Assisterende prosjektsjef i Brownaker Offshore A/S
forteller det han er ansatt for å si: At det ikke kan
komme på tale med forhandlinger før arbeiderne har
gått tilbake til arbeidet. At de streikende vil bli trukket
i 'lønn og sendt på land så snart det fins helikopterkapasitet til det. At det er livsfarlig å røyke, og at bestemmelsene er akkurat som på de andre plattformene.
Det eneste som slipper ut utover det, er at Rørnes innrømmer at det å sende folk på land «kan skape ytterligere problemer)).
Mest interessant er det når journalisten fra Aftenposten spør redaktør Arne H. Halvorsen i Statoil om
streiken. Statoil er det selskapet som har størst eierinteresser i Statfjord-plattformen - med 44 prosent av
aksjene.
«Redaktør Arne H. Halvorsen i Statoil sier at Statfjord-gruppen ikke er arbeidsgiver for de arbeiderne
som nå aksjonerer. - Vi må anta at begrensningen av
røking om bord er fastsatt av de berørte organer og at
dette også inkluderer operatørgruppen hvor Statoil
inngår, sier Arne H. Halvorsen.))
S, - Streiken på Statfjord A,
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Men kjenner ikke Halvorsen til hva som foregår på
Statfjord? Kjenner han ikke reglene der ute? Er det
trolig, slik Brownaker hevder til Arbeiderbladet, at
eksplosjonsfaren er øket etter at det første gjennomslaget under conductingen kom 24. juli, uten at redaktøren for Statoil kjenner til det? Er det da slik at den
venstre handa ikke vet hva den høyre gjør, eller er det
slik at eksplosjonsfaren blir kjørt fram for å gi et forvrengt bilde av streikegrunnlaget?
I kveldsutgaven mandag intervjuer Aftenposten en
annen assisterende divisjonssjef i Brownaker. Han antyder at det kan ligge andre årsaker bak når det nå er
full streik.

Uløst på Statfjord A:

Faglig rivalisering
bak røyke-streik?
«- En av hovedårsakene til de mange streiker og
arbeidskonflikter i Nordsjøen de siste månedene, er
dårlig kontakt mellom de forskjellige rivaliserende fagforbundene og dårlig kontakt med tillitsvalgte på land,
understreket Skouverøe. Han viser til at ledelsen i
Brownaker Offshore nå arbeider gjennom de tillitsvalgte for å få slutt på streiken.>>
(Aftenposten 7 .8. 78)
At assisterende divisjonssjef Fritjof Skouverøe så avgjort har et poeng når han hevder at kontakten med og
forholdet til topptillitsmennene på land er dårlig, viser
seg tydeligere og tydeligere jo lenger streiken varer.
Formuleringen at «Brownaker Offshore nå arbeider
gjennom de tillitsvalgte for å få slutt på streiken», er
en formulering som glitrer av oppriktighet.
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Kapittel 7
TIRSDAGS.
OG ONSDAG 9. AUGUST:
STATFJORD-ARBEIDERNE
IMOT PRESSET

STÅR

«De streikende har nekta å gå tilbake til arbeidet før
kravene er innfridd. I dette har de vår fulle støtte. Det .
er Brownaker-ledelsen som med sin provokatoriske
opptreden bærer det hele og fulle ansvar for den situasjonen som er oppstått.
Når fellestillitsmannen i Aker-konsernet, John Sakseide, krever at arbeiderne skal gå tilbake til arbeidet,
så spiller han bedriftens spill og aksepterer i realiteten
Brownaker-ledelsens diktatoriske opptreden.
Faglig Utvalg i AKP(m-l)»

BROWNAKER OG MOBIL
BRYTER LOVEN
Natta til tirsdag 8. august sitter aksjonsutvalget lenge i
møte. Klokka sju kommer nyheten i radio at arbeiderne har avvist en henstilling fra tillitsmennene i Akergruppen om å gå tilbake til arbeidet. På det tidspunktet er det bare noen av Aker-tillitsmennene som har uttalte seg, langt fra alle.
Resultatet av aksjonsutvalgets nattmøte blir sendt
over telex utpå formiddagen. Et brev til olje- og energiminister Bjartmar Gjerde:
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fra aksjonskomiteen stat fjord+ +
til olje og energidept v/bjartmar gjerde tlx 18680
oedep n+ +
ntb oslo tlx 42445 ntbvk n + +
nrk oslo tlx 11023 radion+ +
brownaker bergen tlx 42940 mrmst n att rørnes + +
nortrym ref 020 08/ 08178
Streiken er et resultat av lang tids irritasjon over at ledelsen ikke tar arbeidernes tillitsvalgte alvorlig.
Søndag blei følgende diktat hengt opp:
Fra og med søndag 6. august er det ikke tillatt å gå
over til boligplattformene for å ta seg en røyk. O:vertredelse av dette forbudet vil dessverre få «disiplinære
følgen>.
Bestemmelsen ble fatta i Bergen og slått opp på
Statfjord uten at tillitsmennene fikk være med -på behandlingen.
I paragraf 70 l. punkt i «lov om arbeidervern og
miljøvern» står det: Ved virksomhet som er bundet av
tariffavtalen, kan arbeidsgiverens og arbeidstakerens
tillitsvalgte fastsette arbeidsreglementet ved skriftlig
avtale.» Dette er ikke fulgt i denne sak. I paragraf 72
står det: «Arbeidsreglementet er bare gyldig når det er
istandbragt på lovlig måte.»
Vi ser dette som et klart brudd på loven og klart i
strid med praksisen ved alle arbeidsplasser i land.
Med denne bakgrunn anser vi streiken som lovlig .
Statfjord er det største og dyreste industrianlegget i
Norge i dag.
Få prosjekter har vært omtalt så mye. Med denne
bakgrunn mener vi at de norske myndigheter plikter å
sørge for at vi som bygger dette anlegget ikke blir behandlet helt vilkårlig og at vi får innflytelse over vår
egen arbeidssituasjon.
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Derfor retter vi denne henvendelsen til .Olje- og
Energidepartementet ved B.Gjerde.
Olje- og Energidepartementet er den øverste myndighet på Statfjord feltet. Derfor ber vi om at dere
bruker deres myndighet overfor Mobil/Brownaker og
krever at diktatet trekkes tilbake. ·
Saken er løst når diktatet er trukket skriftlig tilbake.
Videre at det garanteres skriftlig at det ikke skjer noen
form for represalier overfor arbeidere som har vært i
streik, utenlandske og norske.
Når det gjelder de øvrige krav om bl.a. sanitæranlegg. henviser vi til pressemeldingen.
Vi håper på forståelse og rask reaksjon så konflikten kan bringes ut av verden.
For aksjonsutvalget
Aksjonsutvalget slår fast at Brownaker og Mobil har
brutt arbeidervernloven ved at de har innført et nytt
arbeidsreglement som skal være godkjent av begge
parter for at det skal være gyldig.
Seinere på dagen tikker telexen fra Sakseide og Rørnes inn. Men før den kommer, forsøker Arnstein Hølmebakk på vegne av aksjonsutvalget, å nå John Sakseide over telefon. Hølmebakk forteller:
- Jeg ble regelrett skjelt ut. Han sa at han ville ikke
snakke med meg, og at jeg ikke hadde noen som helst
myndighet til å snakke for Brownaker-arbeiderne i det
hele tatt.
- Du har å si at de skal gå tilbake i arbeid, sa han.
- Har jeg plutselig fått myndighet til å meddele
det, nå da? spurte jeg. Til det svarte han at det fikk
jeg tolke som jeg ville, men hvis jeg ikke sa fra at alle
skulle gå tilbake til arbeid, så blei det verst for meg
sjøl.
Det var jo rein trusel, og dette kan du godt offentliggjøre, for det sto mange vitner og hørte på denne
samtalen. (Intervju m/ Arnstein Hølmebakk)
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Så kommer telexen fra Sakseide og Rørnes hvor
Sakseide er meget fortørnet over at han ikke fikk beskjed før streiken var et faktum. Sannheten er imidlertid at Aksel Torp, hovedverneombudet på plattformen, har forsøkt å nå Sakseide over telefonen hele
søndagen. Sakseide har ny-innlagt telefon og står ikke
i telefonkatalogen. Fra opplysningen får hovedverneombudet beskjed om at de ikke kan oppgi dette num. meret i helga, «fordi det er et hemmelig nummer.>>
Tirsdagen er ellers preget av at streiken blir bedre og
bedre organisert. Fritidsaktiviteter kommer i gang.
Folk spiller bordtennis og kort, leser, diskuterer. Streiken og .streikegrunnlaget står naturlig nok i sentrum
for diskusjonene.
Tirsdag kveld er det allmannamøte. Aksjonsutvalget
redegjør for det som er skjedd i løpet av dagen. Brevet
til Bjartmar Gjerde. Det som er kommet muntlig og
skriftlig fra Sakseide. Og at aksjonsutvalget har vært i
telefonisk kontakt med Arne Rørnes på Brownakers
Bergens-kontor uten at det er kommet noe ut av det.

INCON KREVER
SKRIFTLIG AVSTEMNING
Motsigelser ligger i lufta, nien de klarer ikke å løse
dem på møtet. Blant de motsigelsene som ikke kommer fram tydelig er forholdet til tillitsmennene på
land. Flere av de nye som har kommet ut på plattformen er usikre på streikegrunnlaget etter at de har blitt
grundig foret med Brownaker og Sakseides framstillinger av streiken før de drar ut. Alvorligst er murringa
blant de elektrikerne og teknikerne som er ansatt i INCON.
INCON er sameie mellom Sønnico A/S og IPC.
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det siste selskapet har Akergruppen interesser. INCON, som står for Instrumentation Contractors, har
ansvaret for sikkerhetsopplegget på plattformen. Den
viktigste arbeidsoppgaven deres er å montere og sette i
stand de helautomatiske brannslokningsanleggene,
sprinkler-anleggene. INCON skiller seg fra Brownaker
i at de som arbeider der stort sett har en lavere gjennomsnittsalder enn Brownaker-arbeiderne. Og de har
mye mindre erfaring fra fagforeningsarbeid. I tillegg
til det står de som arbeider i INCON i mye nærmere
kontakt med Mobil ute på plattformen . Dette har sammenheng med at når Mobil overtar sikkerhetsanleggene må det sjekkes at de er i orden . Denne sjekken gjør
INCON-folkene og Mobil-ledelsen i fellesskap.
Dette, ved siden av at INCON-ansatte har større frihet på arbeidsplassen enn Brownaker-arbeiderne, er
noe av bakgrunnen for at de som jobber i INCON
samler seg til møte etter at allmannamøtet er avsluttet.
Mange av dem stiller seg tvilende til å streike. Mye
penger går tapt hver dag. Ikke alle som arbeider i IN.CON var til stede på allmannamøtet som vedtok
streik . Og de som var til stede hadde ikke turt å ta til
orde mot streiken fordi alle andre var så entydig for
streik .
Følgende blir vedtatt utpå natta:

REFERAT FRA MØTE I INCON
Etter møte i INCON krever de undertegnede at aksjonskomiteen sammenkaller til allmannamøte for å
stemme over følgende forslag:
l. Avslutte streiken og gjenoppta arbeidet snarest.
2. Streiken gjenopptas hvis ikke kravene er innfridd
innen 15. august 1978 kl. 06.00.
- Dette forslag framsettes på allmannamøte den 9.
august 1978, kl. 08.00.
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- Forslaget skal leses- over høyttaleranlegget før møtet.
- Voteringen skal foregå skriftlig.
Undertegnede støtter forslaget om at det skal innkalles
til allmøte.
Onsdag morra klokka sju møtes representanter som de
INCON-ansatte har v9igt, med aksjonsutvalget. Motsigelsene blir luftet. INCON forlanger skriftlig avstemning på om streiken skal fortsette. Aksjonsutvalget
sier at alle på allmannamøtet har rett til å legge fram
forslag til vedtak, og at spørsmålet om skriftlig avstemning må avgjøres av allmannamøtet. De sier også
at de ikke kan godta underskriftsaksjoner, som de betrakter som fraksjonering.
Klokka åtte diskuterer aksjonsutvalget denne saken.
Aksjonsutvalget blir enige om at det er nødvendig med
fortsatt åpenhet i demokratiske diskusjoner. Uten fullstendig åpenhet overfor allmannamøtet risikerer aksjonsutvalget å isolere seg fra flertallet av de streikende. Det vil være å falle de streikende i ryggen hvis de
ikke kan stole fullt ut på det aksjonsutvalget sier.
Allmannamøtet begynner samtidig med ni-timen.
Som på de andre allmannamøtene er 70-80 prosent
av de streikende til stede. Aksjonsutvalget redegjør for
situasjonen i streiken, og opplyser at det nå er lysning i
sikte.
Deretter blir forslaget fra INCON-gruppa tatt opp.
Tilstrekkelig mange krever skriftlig avstemning, og det
blir det.
Allmannamøtet velger et tellekorps hvor INCONrepresentanter er med. Spørsmålet om de streikende
skal gjenoppta arbeidet og eventuelt gå til ny streik
dersom ikke kravene blir innfridd, stemmes over skriftlig.
Resultatet blir at et overveldende flertall går inn for
fortsatt streik.
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Halv tre på ettermiddagen er det nytt allmannamøte. På dette møtet blir en representant fra INCON
valgt inn i aksjonsutvalget. Valget av INCONrepresentanten til aksjonsutvalget er det tredje eksemplet på at aksjonsutvalget omorganiserer og fornyer
seg etter som behovet for å gjøre det melder seg. Det
fø rste eksemplet er søndag, da en tolk blir tilknytta
aksjonsutvalget slik at de latinske arbeiderne i Brown
& Root hele tida skal få oversatt vedtak og diskusjoner
fra allmannamøtene, og på den måten holdes løpende
orientert om hva som skjer i streiken. Det andre eksemplet er når en del representanter fra Poly Mariner
blir innvalgt i aksjonsutvalget fordi de som bor på
denne boligplattformen , er underrepresentert i forhold
til de som bor på Nortrym.
Disse tre vedtakene viser på en måte det gode samspillet som hele tiden er mellom allmannamøtet og aksjonsutvalget, og som er en forutsetning for at streiken
kan føres til seier.

KLASSE-SVIK
På allmannamøtet blir tre navn ropt opp. To av dem
svarer. De blir spurt om de har drevet med streikebryteri, og de kan ikke annet enn å innrømme at de har
det. Møtelederen gjør dem oppmerksom på at det er et
allmannamøte for de streikende og ber dem forlate
møtet.
Deretter blir virksomheten til en annen av
Brownaker-arbeiderne tatt opp. Han har tidligere hatt
viktige tillitsverv, men har mistet dem fordi
Brownaker-arbeiderne ikke stolte på han.
Han kom ut på plattformen etter at streiken var et
faktum, og det har gått fram av samtaler han har ført
at lojaliteten hans ikke ligger hos dem som er i streik.
www.pdf-arkivet.no (2017)
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Blant annet har han gått rundt og skrytt av at det skal
være hans minste kunst å organisere 150 streikebrytere.
Ryktene om at han støtter Sakseides angrep på streiken og farer med skittsnakk, har også nådd aksjonsutvalget.
Møtelederen spør han direkte om lojaliteten hans
ligger hos Sakseide eller hos flertallet på allmannamøtet.
Han svarer at lojaliteten hans ligger hos tillitsmennene på land. Igjen blir han spurt:
- Betyr det at du ikke vil respektere hva flertallet
her i salen fatter av vedtak?
Han svarer at han bare er lojal mot tillitsmennene
på land.
Svaret han får fra salen er en spontan og langvarig
pipekonsert. Ordstyreren tolker stemninga i salen, og
ber den tidligere tillitsmannen om å forlate salen.
Seinere snakker ordstyreren, Arnstein Hølmebakk,
med den mannen SO!!l ble pepet ut fra allmannamøtet.
Han prøver å forklare hvilken arroganse som ligger
bak et sånt utsagn _Q!!l at han ikke vil respektere et demokratisk allmøteflertall. At det er helt sjølsagt at de
aller fleste reagerer, og reagerer sterkt, på et så åpent
anti-demokratisk utsagn som den tidligere tillitsmannen har kommet med. Og han sier at det er til denne
mannens eget beste at han holder seg på lugaren sin, i
stedet for å fare rundt og prate dritt om streiken til arbeidskameratene.
Dette blir seinere-snudd og vrengt på, og det kommer til å hete at Hølmebakk har latt denne arbeideren
stå standrett foran allmøtet og at han har truet med
husarrest.
Klokka fire holder ELCON-personalet, elektrikerne
på Statfjord A, møte. Dette møtet er sammenkalt av
tillitsmannen i ELCON og godkjent av aksjonsutvalget
på forhånd. Helt Tiråd med hva allmannamøtet har
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bestemt tidligere på dagen heter det i møteinnkallingen:
«Til slutt må vi understreke at den pågående streik
og de konkrete saker som er bakgrunn for denne,
kan ikke og vil ikke bli tatt opp. Alle montører vil få
utbetalt lønn for møtedeltagelsej ra ELCON-firmaene
- for egen regning utenom kont-rakten - idet vi anser
møtedeltagelse for ganske nødvendig for å kunne fungere som en effektiv organisasjon i tida framover.»
I dette lille sitatet ligger erkjennelser som streiken
helt sikkert har vært med å bestyrke. Nemlig at en demokratisk fagorganisering med aktive medlemmer ute
på plattformen blir enda viktigere i_tida som kommer.

-

«UFORMELLE» SAMTALER
Etter vedtak i aksjonsutvalget ringer pressetalsmannen
Arnstein Hølmebakk til Arne Rørnes på Brownakerkontoret i Bergen. Han sier at han ringer som privatmann, og at han gjerne vil ha løst konflikten. Og han
spør Rørnes om han ser noen utvei. Allerede i denne
første «uformelle» samtalen med talsmannen til
Brownaker blir det klart at Brownakers største problem
er prestisjen. Uten å si det rett ut antyder Rørnes at de
kan tenke seg å innfri kravet, men da må det skje på
en måte som gjør at Brownaker ikke mister ansikt.
Rørnes minner samtidig om at dette må bli helt mellom dem.
- Husk at det går på lufta, Hølmebakk, sier han.
- Pass på hvordan du formulerer det du sier.
Og han minner om at dette må bli helt mellom dem.
Nå er forøvrig ikke advarselen om å passe kjeften
sin fordi de går på lufta, så urealistisk . Som pressetalsmann for streiken sitter Hølmebakk i telefonen bortimot fire timer hver dag. Samtalene går over Rogaland
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radio, og arbeidskamerater har fortalt han at de har
sittet på køya og tatt inn samtaler han har ført med
aviser på land på radioen.
Men Hølmebakk har ikke særlig grunn til å holde
hemmelig det Rørnes sier, og han gjør det ikke. Samtalene blir referert til allmannamøtene under resten av
streiken - som en fortrolighet, og uten at Rørnes sitt
navn blir nevnt. Når det skrives om dette her, til tross
for avtale mellom Rørnes og Hølmebakk om at dette
skulle holdes hemmelig, har det sammenheng med at
Rørnes har brutt en rekke av de løftene han ga over telefonen. Bl.a. gjelder det løfter om ikke å gå til represalier. Rørnes sier at det er ønskelig at det kommer en
skriftlig presisering av kravene. Hølmebakk svarer at
han ikke skjønner vitsen ved det. Superintendent Fiskum bekrefta jo så tidlig som på søndagen at Brownaker og Mobil var inneforstått med kravene og hadde
full forståelse av hva som ble krevet. Dessuten har
øverste sjef på plattformen, Kvisten, hatt samtale med
representanter for aksjonsutvalget mandag, og fått
presisert kravene. Rørnes ber likevel om at kravene
blir presisert.
Svaret fra aksjonsutvalget kommer morran etter:
fra nortrym/lfpd + +
til brown aker offshore tlx 42940 bergen + +
ref nortrym 023 9.08.78_
Våre krav er:
Vedtak fra allmannamøte 5/8
«Allmannamøtet har vedtatt at vi står på retten til å ta
seg en røyk i arbeidstida, og vi vil fortsatt bruke denne
retten ved å gå til de plassene der røyking er tillatt.
Vi godtar ingen trusler om hjemsendelse eller advarsler i forbindelse med retten til å ta «fem minutter
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og en røyk» i arbeidstida, og vi forlanger at den oppsatte plakaten om dette blir trukket tilbake innen kl.
1600 søndag 6. august. I motsatt fall vil arbeidet opphøre fra kl. 1600 og inntil dette skjer.
Vi understreker at dette ikke har noen ting med
overholdelse av røykeforbudet på Statfjord A å gjøre.»
«Det ble også vedtatt at kravene om flere toaletter,
reinhold, drikkevann etc. skulle legges fram for ledelsen, og at de måtte gies frist.»
Som man ser av allmannamøtevedtaket var det de
opphengte plakater om røykeforbudet som var den direkte årsaken. Streiken ville ikke vært et faktum hvis
disse hadde blitt tatt ned.
Kravet i dag, før arbeidet kan gjenopptas, er at disse
plakatene på Nortrym og Polymariner blir fjernet og
innholdet i dem skriftlig blir trukket tilbake. Dette er
det desidert viktigste for oss. Videre må det bli permanente sikkerhetsmessige forsvarlige løsninger angående
røyking på Statfjord A. Vi er klar over at hverken dette- siste eller bedrede sanitær- og drikkevannsforhold
løses over natten. For fremtiden venter vi også at dere
viser større respekt for tillitsmannsapparatet på Statfjord A, så slike konflikter ikke oppstår. Men vårt viktigste krav kan øyeblikkelig løses. Vi konkluderer derfor med at dersom dere trekker røykeforbudet på Polymariner og Nortrym, vil dette øyeblikkelig bli lagt
frem for allmannamøtet og vi anser mulighetene for å
løse konflikten for store. Vi understreker at allmannamøtet flere ganger har vedtatt: Ingen represalier mot
hverken norske eller utenlandske arbeidere og dette
krever vi skriftlige garantier for.
Aksjonsutvalget
vl Arnstein Hølmebakk
Aksjonsutvalget tar initiativ til disse «uformelle» sam77
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talene for å få den fastlåste konflikten på gli. Av samme grunn går bedriftsledelsen i· Brownaker med på
denne typen kontakt under forutsetning av at det må
være hysj-hysj.
Det første resultatet av de «uformelle» samtalene
mellom Rørnes og Hølmebakk kommer noen timer
seinere. I form av en telex. Telexen er adressert til
super-intendent Fiskum. Over på originalen står det:
Sørg for at han får denne med en gang.

LØSNING I ARBEIDSMILJØUTVALGET?
Det er opplagt ikke Fiskum det henspilles på med
«ham>. Den egentlige mottageren er Hølmebakk. Rørnes later som om Hølmebakk kjører sitt eget løp. Samtidig framgår det i og med at telexen går innom Fiskum, at Fiskum er orientert om de «uformelle» samtalene. Hvilket igjen må bety at Rørnes har både Mobil
og Brownaker bak seg når han snakker «uformelt»
med Hølmebakk.
Denne kryptiske beskjeden kommer til aksjonsutvalget seint onsdag ettermiddag:
arbeidsmiljø på statfjord 'a'
Alt Brownaker personell på Statfjord 'A' har muligheter for å fremme saker som vedrører arbeidsmiljøet på
Statfjord 'A' med Brownakers lovlig valgte arbeidsmiljøutvalg.
Arbeidsmiljøutvalget har en selvstendig stilling innen
Brownaker, med ankerett til myndighetene.
Det er ikke uvanlig at arbeidsmiljøutvalget i norske bedrifter prioriterer og setter terminer for saksbehandlin-
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gen av de saker som arbeidsmiljøutvalget finner det
riktig å behandle.
Kjell Monsen
formann i Brownakers
arbeidsmiljøutvalg
(sign.)
Randy G. Davis
Arne Rørnes
prosjektsjef
assisterende prosjektsjef
(sign.)
(sign.)
Denne meldinga virker intetsigende, men er ikke det.
Først og fremst bekrefter meldinga at det nå er kontakt mellom ledelsen i streiken og Brownaker-ledelsen.
For å skjønne hvorfor Brownaker . så muligheten til
en løsning gjennom arbeidsmiljøutvalget er det nødvendig å vite hva arbeidsmiljøutvalget er. Arbeidsmiljøutvalget er et samarbeidsutvalg opprettet etter krav i
arbeidsmiljøloven. I arbeidsmiljøutvalget til Brownaker-arbeiderne på Statfjord A sitter tre representanter
for arbeiderne og tre representanter for Brownaker. I
saker hvor stemmetallet er likt, har formannen dobbeltstemme. Kontroversielle konflikt-saker hvor arbeider og arbeidsgiver er klart uenige kan altså bli avgjort
av om det er arbeiderne eller arbeidsgiverne som har
formannen.
Seinere snakker Hølmebakk med Rørnes på telefonen igjen.
Har du lest telexen, spør Rørnes.
Ja, jeg har lest den.
Har du lest den godt, spør Rørnes om igjen.
Jeg har lest den som en detektiv, svarer Hølmebakk.
- Men har du sett hvem som har underskrevet
den?
Hølmebakk svarer bekreftende på det også.
- Men ser du, spør Rørnes, hvem som står øverst
på lista?
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Kjell Monsen, står oppført som formann i arbeidsmiljøutvalget. Hovedverneombudet Kjell Monsen var
med og vedtok streik. Kort etter dro han inn til Bergen.
Brownaker ønsker altså at de streikende skal gå tilbake til arbeidet og satse på at arbeidsmiljøutvalget
vedtar at Brownaker-arbeiderne skal ha røykerom.
Som det framgår av telexen , kan arbeidsmiljøutvalget
«prioritere og sette terminer» . Det betyr rett og slett at
saken kan komme opp øyeblikkelig når de streikende
er gått tilbake til arbeid . Dessuten har arbeidsmiljøutvalget «ankerett til myndighetene». Hva som ligger i
denne formuleringa er uklart, men enten er det ment
at det kan legges press på myndighetene fra arbeidsmiljøutvalgets - og med det me,nt Brownakers - side
for at en søknad om røykecontainer skal bli tillatt der.
Eller også har det som følge av brevet til Bjartmar
Gjerde kommet press fra regjeringen på Brownakerledelsen om at denne streiken er så kostbar at den må
stoppes, men at det må gjøres slik at det ser ut som de
streikende går tilbake til arbeidet uten å ha oppnådd
noe.
Det er altså spørsmål om prestisje først og fremst,
både for Brownaker og for regjeringen. Hvis arbeiderne går ut av denne streiken med full seier vil kanskje
andre følge eksemplet. Og det koster penger.
Og hvis streiken fortsetter blir det også dyrt.
Brownaker er på retrett. Men ikke betingelsesløst.
Og grunnen til at de streikende ikke kan godta arbeidsmiljøutvalget som noen løsning denne onsdagen, er at
det i samtalen kommer fram at Brownaker har medlemmene under et kontinuerlig press og sørger for at
arbeidsmiljøutvalget aldri er intakt ute på plattformen.
De streikende har altså ikke noen som helst garanti for
at vedtaket i arbeidsmiljøutvalget etter at de e_r gått tilbake i arbeid, vil innfri kravene de har satt.
Dessuten finnes ikke åpning for at det andre kravet
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arbeiderne har stilt, blir innfridd. Arbeiderne krever
garantier for at det ikke kommer represalier, verken
mot norske eller utenlandske arbeidere.
- Slike garantier kan du ikke få, for represalier har
aldri vært på tale, sier Rørnes til Hølmebakk over telefonen.

PRESSA SVERTER STREIKEN
Pressedekninga tirsdag er fyldigere enn like etter at
streiken starta opp - naturlig nok. Det er heller ikke
noen overraskelse for de som har fulgt med på pressedekning av streiker tidligere, at det er motstanderne av
streiken som får breie seg mest i spaltene.
VG intervjuer både Brownaker-ledelsen og John
Sakseide i et stort oppslag tirsdag. De sier nesten ordrett det samme. «Skouverøe understreker at de gjeldende regler er utarbeidet i samarbeid med det lovlig
valgte tillitsmannsapparatet, og at det er hevet over
tvil at aksjonen er ulovlig» (VG 8. august 1978).
John Sakseide sier:
- Denne aksjonen er klart ulovlig, og vi har ikke
argumentert mot ledelsen slik saken nå står. Statfjordarbeiderne må eventuelt bare godta lønnstrekk. Vi for
vår del kan ikke gjøre noe (samme sted).
Seinere viser det seg at Sakseide og Co langtfra sitter
avventende. Men det de gjør, gjør de for å få arbeiderne tilbake i arbeid, ikke for å få innfridd kravene deres.
Men VG bringer også et annet bilde denne dagen.
En journalist har tatt seg en liten tur ut av redaksjonen
og intervjuet «5 på gaten». Sjøl om fem tilfeldige mennesker neppe er representative sånn helt uten videre,
kan det tyde på at streiken har festa seg hos folk som
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,----u ---positiv. Fire av fem sier at de har god forståelse for
det Statfjord-arbeiderne har krevd.
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l ~,-=;=----------------. --Ellers er avisene tirsdag opptatt av at streiken er en
«røykestreik». Blant andre har avisene Bergens Arbeiderblad og Dagbladet kjørt opp uttrykket «røykestreik» i tittelen. Det klare pressekjøret på å gi uttrykk
for at arbeiderne streiker for å få lov til å røyke der
det er farlig, kommer tydeligst til syne i Stavanger Af-
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tenblad. En kommentar-tegning av Roar Hagen gir et
presist bilde av hvordan Stavanger Aftenblad oppfatter denne streiken. Billedteksten under lyder: - Klart.
jeg røyker hvor jeg vil.
På plattformen gir de tegningen en liten vri. En av
INCON-arbeiderne skriver med tjukk skrift «Mobil»
på han i midten og «Brownaker» på kjeledressene til
de to som står klar med brannslokningsutstyret.
Kra\ om rø)' kefrihl'l på S!alfjord A
-~~~':.E·--~-~-----

··-x·"'
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MI4«N •.,,

,_

11

- Klart j eg ..oyker ht'Or jeg l'i l.

Men det finnes aviser som ikke fordreier sannheten
om streiken. Bergens Tidende slår opp et stort intervju
med fire av Brownaker-arbeiderne som er kommet tilbake fra plattformen etter normal rotasjon. De forteller grundig om hvordan arbeidsforholdene er på Statfjord A, og sier at det er enkelt å få slutt på denne streiken.
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Arbeidet på Statfjord A-plattformen vil bli tatt
opp igjen så snart Brownaker-ledelsen fjerner oppslaget om at det er forbudt å forlate arbeidsplassene for å
ta seg en røyk, sier streikende arbeidere som i går
kveld kom fra Statfjord til Bergen (BT 8. august
1978).
Bergens Tidende opplyser i samme artikkel at det
mandag kveld har vært et uformelt møte mellom ledelsen i Brownaker og Mobil og tillitsmenn innen Akergruppen, men at fellestillitsmann John Sakseide ikke
vil ha noen kontakt med aksjonsledelsen på plattformen.
Bergens Tidende skriver videre:
«Om ikke Sakseide er tilfreds med Nordsjøarbeiderne sin fremgangsmåte i denne saken, så er ifølge Leif Larsen de ansatte der ute heller ikke tilfreds
med tillitsmennene sine. - Vi har flere ganger bedt
om at det blir gjort noe såvel med røykemulighetene
som med de sanitære forhold på plattformen, men tillitsmennene har ikke bidratt til noen forbedringer , sier
Leif Larsen» (samme sted).
Bergens Tidende opplyser også at Statfjord-streiken
skulle drøftes i regjeringen.
«Gjerde ønsket ikke å kommentere saken før situasjonen er drøftet på regjeringsplan», heter det i avisa
(samme sted).
Klassekampen bringer nyheten om streiken som
spissartikkel på første side tirsdag. Det er også et større intervju med Arnstein Hølmebakk ved siden av at
avisa gjengir pressemeldinga arbeiderne sendte ut mandag i sin helhet.
Etter pressedekninga tirsdag sender arbeiderne ut en
pressemelding hvor de enda en gang understreker at de
ikke streiker mot røykeforbudet, men for retten til å ta
seg fem minutter og en røyk:
ref nortrym 025 09.08.78
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Det ser fortsatt ut som det ikke har kommet klart
nok frem hva vi streiker for. Vi må derfor nok engang
presisere hva våre krav er. Røykeforbudet på Statfjord
A plattformen har vi alltid respektert og vil fortsette å
gjøre det. Vi gjør oppmerksom på at det ligger to boligplattformer fortøyd til Statfjord A, med gangveier
imellom. På disse er det ikke røykeforbud. Da røykeforbudet ble innført på Statfjord A, ble det tillatt å
røyke i kafferommet der i arbeidstiden. Da røykeforbudet ytterligere ble innskjerpet, ble kaffepausene flyttet til boligplattformene. Da det ble orientert om det
forestående røykeforbudet på Statfjord A, på et verneombudsmøte i mai, ble det reist krav om alternative
røykesteder på Statfjord A, som forefinnes på andre
produksjonsplattformer i Nordsjøen. Før 6. august
var det tillatt alternative røykesteder på Statfjord A.
Lørdag 5. august kom et oppslag om at det fra 6.
august kl. 0600 ikke lenger var tillatt å gå på boligplattformene for å røyke i arbeidstida og at overtredelse av forbudet ville medføre disiplinærtiltak. Dette
uten å ha tatt kontakt med tillitsmennene. Det var dette som fikk begeret til å renne over.
Forutsetningen for å gjenoppta arbeidet er at disse
plakatene trekkes tilbake, samtidig som vi forlanger en
skriftlig garanti om at det ikke iverksettes represalier
og økonomiske krav mot de streikende.
I et intervju i Bergens Tidende onsdag 9. august sier
Arne Rørnes: «Å fjerne plakatene er i og for seg en
bagatell, og dersom det ikke var alvorligere problemer
å løse skulle saken være grei.» Hvis dette er korrekt er
konflikten så godt som løst, for dette er faktisk vårt
hovedkrav.
Rørnes fra Brownaker fortsetter i sitt intervju:
«Røykeforbudet kan imidlertid ikke oppheves og dermed er en kommet like langt.»
Vi gjentar for siste gang at vi aldri har krevd røykewww.pdf-arkivet.no (2017)
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forbudet på Statfjord A-plattformen opphevet. Det vi
har bedt om siden mai er sikkerhetsmessige forsvarlige
røykeplasser. Når det gjelder våre øvrige krav regner
vi med at forhandlinger kommer igang umiddelbart etter at streiken er avblåst. Vi håper at Brownaker viser
større respekt for våre tillitsmenn på Statfjord A, så vi
for fremtiden kan slippe slike situasjoner.
Allmannamøtet i dag 9. august 0900 vedtok ved en
skriftlig avstemning med overveldende flertall å fortsette streiken. Allmannamøtet i dag 1430 fastslo i tråd
med det tidligere vedtaket at det er 100 prosent oppslutning om streiken.
Det arbeides allikevel av noen få med nødvendig sikkerhetsarbeid. Dette er også vedtatt av allmannamøtet.
aksjonsutvalget
vl Arnstein Hølmebakk
Til tross for at de streikende presiserer hva som er
bakgrunnen for konflikten og hvor lett den lar seg løse, øker presset mot de streikende. Men mellom linjene
kan en lese at Brownaker og Mobil er på gli, og er mer
villige til å innfri kravene enn de ·var da streiken brøt
ut.
John Sakseide blir intervjuet i Bergens Arbeiderblad, og sier der på spørsmålet om arbeiderne kan få
gass-sikker røykecontai.ner:
- Jeg tok dette opp med direktoratet tirsdag, og
det er helt på det rene at slike planer kan taes opp.
Stavanger Aftenblad refererer Rørnes:
«Assisterende prosjektsjef Arne Rørnes sier at dersom arbeiderne begynner å jobbe igjen, vil Brownaker
og tillitsmannsapparatet ta opp med Oljedirektoratet
mulighet for å få godkjent spesielle containere hvor arbeidsstokken kan røyke i arbeidstiden.»
Likevel er det det økende presset på streiken som er
hovedsida i det avisene skriver onsdag.
Bergens Arbeiderblad smeller opp at det meste av
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Statfjord A er gassfarlig. Dette er en ren løgn i perioden før produksjonen setter i gang.
Bergens Tidende opplyser at Brownaker og Statoil!Mobil vurderer å bringe konflikten for arbeidsretten,
og forteller at også Tor Halvorsen, formannen i LO,
har kastet seg inn i hylekoret for å få de streikende til
å gjenoppta arbeidet:
«Tirsdag sendte fellestillitsmannen John Sakseide i
Akergruppen en telexmelding til samtlige Akergrup-pen-ansatte på Statfjord A om at de snarest må gjenoppta arbeidet slik at de ikke risikerer å ødelegge
fremtidige arbeidsplasser. Senere på dagen rykket LOformann Tor Halvorsen ut og henstilte til alle LOmedlemmer om å gå tilbake til arbeidet» (BT 9. august).
Sakseides uttalelse om at streiken kan true arbeidsplassene kommer forøvrig i et komisk lys når NRK 7. september 1978 opplyser at Statoil aleine regner med nettoinntekt på 40 milliarder på Statfjord og Gullblokka,
og at de øvrige selskapene som er med i de to prosjektenevil få en nettoinntekt på 94 milliarder.
Arbeiderbladet skriver at streiken må avbJåses, og
Willy Olsen skriver i en kommentar: «En plattform
ute i Nordsjøen kan aldri bli lik en arbeidsplass i land,
men man må forsøke å få den mest mulig lik. Røykeforbud er noe man må finne seg i. De 700 streikende
bekrefter da også at de aksepterer forbudet. De vil ha
praktiske løsninger på hvordan man skal kunne ta seg
en røyk utenfor de fastlagte pausene - slike praktiske
løsninger kan man finne fram til i forhandlinger, men
da må streiken først avblåses.»
Klassekampen er den av avisene som har bredest
dekning av streiken onsdag. Hovedoppslag på førstesida, leder til støtte for streiken. Intervju med seks av
arbeiderne som er kommet tilbake fra Flesland, støtteuttalelse fra Faglig Utvalg i AKP(m-1).
De seks arbeiderne forteller at det er full oppslut87
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ning om streiken, og at de ikke har til hensikt å gi seg
før kravene er innfridd.

100 prosent oppslutning!
Det er 100 prosent oppslutning om streiken både blant
norske og utenlandske arbeidere. Vi vil ikke finne oss i
at ledelsen går bak ryggen på oss og kommer med forbud. Å få installert røyke-containere på Statfjord A er
en veldig enkel affære. Det koster en tiendedel av det
streiken koster selskapet hver dag. Det ser ut til å være
en prinsippsak fra ledelsens side å ikke godta kravene
våre. Det vi stiller er rimelige krav om alminnelige,
folkelige arbeidsforhold. Hadde Helserådet vært der
ute og sett standarden, blant annet på toalettene våre,
hadde de blitt stengt på dagen.
Dette og mer forteller 6 oljearbeidere i Brownaker,
nettopp fløyet inn fra Statfjord, til Klassekampen.
Inntrykket vi får: Enkle, rettferdige krav, steil ledelse i
Brownaker, godt samhold og entusiasme, stor enhet
mellom norske og utenlandske arbeidere (Klassekampen 9. august 1978)

Sakseide har ikke greie på det
som foregår i Nordsjøen
-Fellestillitsmannen i Aker-gruppen, John Sakseide,

har oppfordret dere til å gå tilbake til arbeidet. Hvordan reagerer dere på noe slikt?
- Sakseide har ikke greie på det - som foregår i
Nordsjøen. Når det gjelder arbeidsforholdene her blir
altfor mange av forhandlingene ført på land.
- Sakseide ønsker bare å trekke fordeler av det
som skjer. «Vi i klubben ordner alt» er hans metode,
sier en annen.
- Det var dårlig gjort av Sakseide. Hadde det vært
88
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valg nå hadde han ikke vunnet. Det virker som han er
betalt for å holde kjeft (samme sted).

6) PLO-blokka, som står for Permanent Living Quarter. Her
bor sjefer og catering-personale, og også Loffland-arbeiderne, som driver med selve boreoperasjonene .
Det store utbygget øverst er helikopterdekket.

6. -Streiken på Statfjord A .
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Kapittel 8
TORSDAG 10. AUGUST:
ARBEIDERARISTOKRATENE

«Dette laget av borgerliggjorte arbeidere, eller arbeideraristokratiet, er ... i våre dager den viktigste sosiale
(ikke militære) støtta til borgerskapet. For de er de vir. kelige agentene til borgerskapet i arbeiderklassens bevegelse, arbeiderløytnantene i kapitalistklassen.
(V.l. Lenin 1920)
Onsdagskvelden får aksjonsutvalget en telefon. Det er
en av Brownaker-arbeiderne som har vært med i streiken, men har reist hjem, som ringer. Han forteller at
klubbformannen på verftet han arbeider ved, har reist
til Bergen. Etter ordre fra John Sakseide.
Sakseide pønsker på noe, sier han.

SAKSEIDE HOLDER INTIM-MØTE
l en «uformell» telefonsamtale med Rørnes dagen i

forveien hadde Hølmebakk presisert at det først og
fremst var en ting som kunne hindre at konflikten
kunne bli løst raskt. Og det var at fellestillitsmannen i
Akergruppen ble blanda inn i større grad enn han hadde vært til nå. Dette sa Rørnes seg enig i onsdag.
Men torsdag er det likevel tydelig at noe er på gang.
Det ligger tjukt i lufta.
90
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Venting. Kvart over tolv stiger John Sakseide ut av
helikopteret sammen med åtte klubbformenn ved
Aker-verft. Plattformledelsen sender ut beskjed over
callingen om at fellestillitsmannen ønsker å møte de
fagorganiserte ved verft i Akergruppen i kinosalen
halv to. Denne innkallinga er klart i strid med hva allmannamøtet selv har vedtatt. For det første har ikke
innkallinga gått gjennom aksjonsutvalget, og for det
andre blir det innkalt til et møte bare for en del av de
streikende. Altså et fraksjonsmøte.
Aksjonsutvalget blir nektet å bruke callingen. Men
de klarer likevel å få sendt ut en beskjed fra et formannsrom om at dette møtet er ulovlig innkalt.
I Bergens Tidende står et stort intervju med John
Sakseide. Det fortjener å trykkes i sin helhet, og kommentarer er heller ikke nødvendig. Sakseides holdning
overfor de streikende i dette intervjuet forklarer mye
hvorfor Sakseide blir møtt som han blir når han innkaller til ulovlig møte.

Fellestillitsmannen står fast på sitt
Har ingen ting usnakket med streikeledelsen
- Tillitsmannsapparatet i land har neglisjert oss.
Hadde John Sakseide vært noe til tillitsmann, burde
han selvsagt ha kommet ut for å snakke med oss så
snart han hørte om streiken, sier to av medlemmene i
aksjonsutvalget på Statfjord A i et intervju i dagens
avis.
- Tåler De dette, Sakseide?
- Jeg tåler meget vel kritikk, men jeg liker ikke at
det fremkommer kritikk i avisene uten at jeg får anledning til å kommentere den.
- Men er det riktig at De nekter å snakke med
streikeledelsen?
- Det stemmer. Klubbformennene i Akergruppen
diskuterer ikke med aksjonsutvalget.
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-- Jfvorforikke?
-- Fordi dette er en ulovlig streik.
-- Men det hevdes at klubbformennene på Statfjord A har forsøkt i månedsvis gjennom de vanlige
kanalene å få ordnet opp i de klanderverdige forholdene, uten at det har lykkes?
-- Det er alt samm.en tøv. For det første er det tøv å
snakke om klubbformenn. Der eksisterer ingen klubb
på Statfjord. Arbeiderne der ute er folk som forskjellige bedrifter i land har lånt ut til Brownaker, Statoil og
Ekofisk, og de er alle medlemmer av verkstedsklubber
i land. Derimot har de et arbeidsmiljøutvalg, og det
forutsettes at saker som ikke kan løses i dette utvalget
skal rapporteres til tillitsmennene i land, slik at vi kan
ta sakene opp med ledelsen.
-- Og til den aktuelle streiken: Forholdet er at jeg
slett ikke har fått anledning til å gjøre noe med denne
saken. Formannen i arbeidsmiljøutvalget på plattformen kontaktet meg torsdag i forrige uke, og nevnte da
at det var en del diskusjon med plattformledelsen om
mulighetene for å røyke i arbeidstiden . Han fikk beskjed av meg at dersom det ble problemer der ute, måtte
de øyeblikkelig gi beskjed, slik at jeg kunne kontakte
Brownaker og prøve å finne en løsning. Men streiken
ble satt i gang søndag uten at jeg hadde hørt noe som
helst, og følgelig var det heller ingen ting jeg kunne
gjøre.
-- Men har ikke disse problemene ligget i luften i
lang tid? Kjente De for eksempel til at arbeiderne
mangler toaletter?
-- Bare hold toalettene og drikkevannet utenfor.
De tingene der er noe de har hengt på etterpå. La det
være helt klart at det er røykesaken som er utgangspunktet for streiken.
-- Jfar De vært på Statfjord A i det siste, slik at De
kjenner forholdene?
-- Senest i februar var samtlige klubbformenn i
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Akergruppen, jeg tror vi var 15, ute på plattformen.
Men det er klart at vi som er i land ikke føler forholdene på kroppen på samme måte som de ansatte der
ute, og nettopp derfor har vi forhandlet oss fram til en
ordning som sikrer kommunikasjonen. Det er opprettet et kontor hvor hovedverneombudet og et verneombud kan sitte, den ene på hel dag og den andre etter
behov, slik at eventuelle problemer lett kan presenteres
for verneombudene. Og dersom ikke vanskelighetene
kan løses i arbeidsmiljøutvalget, er det som sagt forutsetningen at saken skal rapporteres til oss .

- Hvilket inntrykk har De av den generelle trivsel
på arbeidsplassene i Nordsjøen?
- Ut fra det folk forteller meg synes der ikke å være større problemer enn andre steder. For øvrig er det
stor interesse innen Akergruppen for å komme ut på
plattformene og jobbe der .
-ljot
Ikke en eneste av de streikende møter opp til fellestillitsmannens møte. Den eneste som gløtter på døra er
et av medlemmene i aksjonsutvalget. Men han får
slengt døra i trynet. Og de åtte klubbformennene samt
Sakseide sitter aleine i kinosalen og holder møte for
seg selv.
Stemninga blant de streikende er en stor oppmuntring til å stå på til krava er innfridd.
Aksjonsutvalget sender da invitasjon til tillitsmennene og spør om de er interessert i et uformelt møte med
aksjonsutvalget før de drar til land. Dette avviser
Sakseide uten videre. I et intervju med Aftenposten
dagen etter sier Sakseide:
- Aksjonskomiteen ville ha møte med oss, men det
kommer ikke på tale (Aftenposten 11. august 1978).
Etter at tillitsmennene har reist fra plattformen uten
å ha oppnådd noe som helst, står Hølmebakk igjen i
telefonsamtale med Arne Rørnes.
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- Nå har det skjedd som jeg var mest redd for. At
tillitsmennene har blanda seg inn og forkludra konflikten, sier Arnstein Hølmebakk .
Ja, det var trist, dette, svarer Rørnes.
- Vil du vite hvordan det gikk? spør Hølmebakk .
- Det er helt undøvendig . Jeg vet alt allerede, svarer Rørnes .
Dette er like etter at Sakseide & Co. har reist fra
plattformen. Tydeligvis har hovedtillitsmannen avlagt
rapport for ledelsen på plattformen øyeblikkelig, og de
på sin side har ringt til Rørnes ganske øyeblikkelig. Og
det tyder på at utspillet til Sakseide slett ikke var imot
Rørnes' og Brownakers ønske, men tvert imot et samkjørt, taktisk utspill satt i verk av Sakseide med Statoil, Mobil, Brownaker, LO-toppen, NAF og regjeringen i ryggen.
At Rørnes har satt sin lit til tillitsmennnene, blir ytterligere klart. Han blir referert i Aftenposten torsdag .
Det betyr at Aftenposten har intervjuet han onsdag.
«Han (Rørnes) mener likevel det er godt håp om en
snarlig slutt på streiken, men han vil ikke si noe om
hva som er grunnlaget for dette håpet,>> skriver Aftenposten.

STØTTE FRA KLUBBEN
VED NORSCO SERVICES
- Det har stramma seg til nå, sier Hølmebakk. Etter
at samtalen med Rørnes er avsluttet, får aksjonsutvalget en telefon fra klubbformannen på Norsco Services.
Norsco er tilknytta Akergruppen. Det har vært visse
motsetninger mellom hovedtillitsmannen i Akergruppen og klubben i Norsco . Klubbformannen i Norsco
Services får ikke lov til å være med sammen med de
andre når «Akertillitsmennene» har møter.
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Så klubbformannen i Norsco er ikke så misfornøyd
når han får høre hvor mislykket utspillet til Sakseide
har vært.
Men det er ikke derfor han har ringt.
- Vi har vedtatt en støtteuttalelse til dere, sier han.
- Full støtte til streiken deres, og litt om at dere må
organisere dere på samme måte som vi har gjort. Med
en fast klubb og tillitsmenn ute på plattformen.
Hølmebakk svarer:
- Personlig har jeg stor sympati for de tankene om
at vi skal organisere et eget tillitsmannsapparat her
ute. Og jeg vet at det er mange som mener det samme.
Men du må ikke blande inn dette nå. Først og fremst
må vi løse denne konflikten og få innfridd de kravene
vi har stilt. Etterpå kan vi begynne å snakke alvorlig
om andre ting.
,
Jo, klubbformannen i Norsco sier seg enig i det. Og
opplyser at han har vært i kontakt med forbundsledelsen i Jern og Metall. De har fraråda han å sende
støtteuttalelse. Men han sender den likevel, sier han. I
morra.
- Send den i dag, sier Hølmebakk.
Støtteuttalelsen kommer samme kveld.
aksjonsutvalget ved arnstein hølmebakk
statfjorda/lf61
1gb
bedriftsklubben ved norsco services støtter kravene til
brownaker-arbeiderne på Statfjord a. streiken er et utbrudd av rettferdig harme over brownakers nonchalante holdning overfor gjentatt krav om et bedre arbeidsmiljø. nå må oljedepartementet/statens arbeidstilsyn straks pålegge brownaker og innfri kravene om
sikkerhetsmessig trygge røykeplasser, bedre drikkevann og økt toalettkapasitet. på disse krav er det ikke
rom for forhandlinger. vi oppfordrer øvrige av landets
95
www.pdf-arkivet.no (2017)

bedriftsklubber å støtte arbeiderne på statfjord for bedriftsklubben norsco services harald hennum klubbformann
Dette utsagnet blir bekrefta i Dagsnytt-sendingene utover dagen:
«De streikende arbeiderne på Statfjord A-plattformen
i Nordsjøen boikottet et møte med 9 klubbformenn i
Akergruppen i dag etter at klubbformennene hadde
nektet å snakke med streikelederne. Aksjonsleder Arnstein Hølmebakk sier til Dagsnytt at streiken kommer
til å fortsette, og at situasjonen nå er mer tilspisset enn
tidligere.
Assisterende prosjektsjef, Arne Rørnes, i Brownaker betegner situasjonen som svært vanskelig.»
(NRK Radio 10. august 1978 kl. 24.00)
I utsagnet til Rørnes ligger vel hele frustrasjonen og
fortvilelsen til olje-borgerskapet samla. Her har de
gjort det meste de kan finne på for å knekke streiken.
De har trua med lønnstrekk og ilandsetting. De har
forsøkt å sette de latinske arbeiderne opp mot de norske arbeiderne. Og de har forsøkt å så splittelse mellom de forskjellige yrkesgruppene på Statfjord. De har
forsøkt å organisere streikebryteri gjennom å skrive ut
mer sikkerhetsarbeid enn det er behov for. De har
oppfordra arbeiderne som var på vei ut til plattformen
til å begå streikebryteri. De har kjørt inn topptillitsmenn og selveste LO-formannen med kraftig skyts
mot streiken. De har brukt pressa til å så mistanke om
streikegrunnlaget, og til å spre løgnen om at det er en
streik for å få røyke der det er farlig.
Torsdag kommer også utspillet fra regjeringen.
Olje- og energiminister Bjartmar Gjerde opplyser at
regjeringen ikke vil gripe inn. Dette er et slag for de
streikende, men egentlig ikke mer enn de har ventet.
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Til tross for det enorme presset som Statfjordarbeiderne blir utsatt for, fortsetter streiken med full
tyngde. Aksjonsutvalget vurderte på sitt aller første
møte søndag hvilke angrep som kunne bli satt inn. De
satte da opp en rekke muligheter . På torsdag er alle
disse angrepene gjennomført helt eller delvis, og aksjonsutvalget regner med at motparten har brukt opp
det meste av sine utspill, og er nødt til å innfri kravene.
Et lyspunkt torsdag er at tre arbeidere som hadde
blitt kritisert for streikebryteri og blitt vist bort fra allmannamøte dagen i forveien, kommer til aksjonsutvalget med en skriftlig beklagelse for streikebryteriet og
lover at dette sviket av arbeidskameratene ikke skal
gjenta seg. Aksjonsutvalget godtar selvsagt denne unnskyldninga.

«HYGGELIG» MELDING OG
GARANTIER
Bergens Tidendes dekning av streiken torsdag er nok
et lyspunkt. Over det meste av førstesida skriver avisa
at Mobil og Brownaker gjennomfører den reine kadaverdisiplin på Statfjord A. I et syvspalters intervju på
. baksida forteller to av de tre offentlige medlemmene i
aksjonsutvalget om arbeidsforholdene på plattformen,
om hva som utløste streiken og om selve streiken.
Bergens Tidende har også tatt med en «hyggelig»
melding til de streikende - en artikkel hvor Rørnes
bekrefter at Brownaker er villig til å innfri kravet om
røykerom dersom det bare blir fremmet på en diskret
måte gjenom arbeidsmiljøutvalget. Uten kunnskap om
de «uformelle>> samtalene mellom Rørnes og Hølmebakk er denne artikkelen komplett uforståelig. Med
slik kunnskap kan en lese at ikke bare er Brownaker
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voldsomt på defensiven, men de er også villige til å ljuge så det renner hvis de føler seg pressa til det.
Den «hyggelige» meldinga bekrefter enda en gang at
det er kontakt mellom streikeledelsen og Brownaker.

flrtnL·naker
tttr der
med ro

Har sendt en <;hygge ig»
melding til de streikende

Torsdagen kommer det skriftlig garanti om at det
ikke vil bli foretatt represalier .
Garantiene kommer indirekte. Rørnes blir intervjuet
i Dagsnytt-sendingene onsdag kveldd, og uttaler da (sitat): «Det har fra Brownakers side aldri vært på tale
med represalier overfor de streikende.» Torsdag blir
Rørnes referert slik i Aftenposten:
«Prosjektleder Arne Rørnes vil overfor NRK ikke
kommentere kravet om at plakatene om røykeforbudet
skal taes ned igjen. Han sier videre at det aldri fra selskapets side har vært nevnt noe om represalier» (Af- .
tenposten 10. august 1978).
Stavanger Aftenblad snur, sin vane tro, hele situasjonen på hodet. Og påstår: «Nær løsning i streiken.
Kravene ikke så bastante lenger» (Stavanger Aftenblad
10. august 1978)
Men til tross for at Statfjord-arbeiderne denne torsdagen viser en kampånd som hele den norske arbeiderklassen kan lære av, og til tross for alle mulige signaler om at motparten er på defensiven og kravene
kan bli innfridd i løpet av kort tid, sprer mismotet seg.
De streikende begynner å frykte at det skal gå altfor
lang tid før konflikten kan bli løst. De fleste har kone
og unger å holde liv i, og isolasjonen på plattformen
sammen 01ed tanken på det økonomiske tapet de må
bære for tida de har vært i streik, gir grobunn for tvil
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og usikkerhet. Denne kritiske fasen i streiken er fullt
forståelig. Men Runne den vært forebygget?
Kanskje til en viss grad.
Streiken var spontan, og det var aldri tid til skikkelige forberedelser. Dessuten regna ingen med at streiken
ville vare så lenge, siden kravene Brownakerarbeiderne hadde stilt var så enkle å innfri. Konsekvensen av det var at aksjonsutvalget hele tida ga inntrykk av at streiken ville bli løst i løpet av kort tid.
Følgelig ble det heller ikke organisert et bredt støttearbeid på land.
Hvis alle de streikende hadde blitt trukket mer med i
arbeidet med streiken, og hvis det hadde blitt lagt større vekt på kultur og andre fritidsaktiviteter kunne en
kanskje forebygget det meste av det mismotet som
kom utover torsdagskvelden.
Slik den faktiske situasjonen er, arbeider aksjonsutvalget nesten døgnet rundt, mens de øvrige streikende
ikke har andre plikter enn å stå streikevakt og delta på
allmannamøter.
Kunne de som ikke satt i aksjonsutvalget blitt trukket med mer i arbeidet?
-Vi gjorde en feil der, svarer Arnstein Hølmebakk
på dette spørsmålet. - Vi prioriterte ikke fritidsaktivitetene og kulturen særlig høyt. Og vi gjorde også feil i
at vi var for lite flinke til å gi ansvaret til enkelte personer for å få ting i gang. For eksempel hadde vi vedtak i aksjonsutvalget som aldri ble satt ut i livet rett og
slett fordi ingen fikk ansvaret for å få dem gjennomført.
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Kapittel 9
FREDAG 11. AUGUST:
PROVOKASJONER
FALSK ANTI-STREIKEKOMITE
En av de streikende våkner fredag morra, famler ut av
dyna og bort til av-og-på-knappen på radioen. Slår
den på for å høre morgenmelodiene.
Han får nyhetene. Fra seks fredag morgen «opplyser» nyhetsoppleseren i radio at det er dannet en antistreikekomite på Statfjord A:
«Ei gruppe blant arbeidarane på Statfjord Aplattforma, som kallar seg Statfjord A-arbeidernes
streikemotstandere, hevdar at mange av dei som deltar
i streiken mot røykeforbodet, er i mot aksjonen, og ser
på den som ulovleg. I ei pressemelding som streikemotstandarane har sendt ut, vert det hevda at norske
streikevakter stansar utanlandske arbeidarar på veg til
produksjonsplattforma. I dag skal Statoil Mobilgruppa drøfta situasjonen på Statfjord A-plattforma
med representantar for Brownaker Offshore og Aker- .
gruppen. Dei 700 arbeidarane har streika i fem døger i
protest mot at dei ikkje får røykja på produksjonsplattforma.»
(NRK-radio 11.8.78 kl. 6.00 og 7.00)
I hver eneste nyhetssending utover formiddagen forteller nyhetsoppleseren om denne anti-streikekomiteen
som ingen andre enn NRK kjenner til.
Naturlig nok skaper det en febrilsk aktivitet i aksjonsutvalget. Hvis det finnes en slik anti-streike100
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komite må de oppsøkes. Det må innkalles til allmannamøte for de, streikende, slik at de motsetningene
som finnes kan bli diskutert åpent, og eventuelt bli
løst.
Styrken i streiken så langt er nettopp demokratiet,
at alle problemer og motsetninger som har dukket opp
har blitt diskutert og løst.
Men det finnes ikke spor av noen anti-streikekomite.
Ikke en mann på plattformen kjenner til at det skal
finnes noen anti-streikekomite. Etterhvert blir det
klart at noen telex fra den såkalte anti-streikekomiteen
heller ikke kan være sendt fra Statfjord A.
Dette er pressemeldinga fra den angivelige antistreikekomiteen i sin helhet:
«utenlandske arbeidere streiker ikke på statfjord «a».
utenlandske arbeidere streiker ikke, men blir stoppet
av norske streikevakter på gangveiene ifra boligplattformene «nortrym» og «polymarinen> for å arbeide på statfjord «a».
selvfølgelig er det ikke IOOOJo oppslutning for streik fra
arbeiderne som aksjonskomiteen sier, vi er ogs~mange
statfjord «a» arbeidere i streik som er imot streiken,
og som krever samme pressedekning som aksjonskomiteen har fått.
mange streikende sier: «selvfølgelig er denne streiken
ulovlig», og vi som dem mener denne streik er ulovlig.
lederne i aksjonskomiteen ble selv-valgt. det var velorganiserte og opplærte folk som lørdag kveld 5. august
innkalte til «allmannamøte», som mange av arbeiderne enten ikke visste om, eller hva det dreide seg om,
med det resultat at de ikke møtte. de selv-valgte leder- .
ne i aksjonskomiteen var alle tilstede, og fikk ved
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muntllg avstemning vedtatt at man skulle gå til streik.
aksjonskomiteen får sine folk spredd blandt arbeiderne på almannamøtene, dette for å styrke det som aksjonskomiteen sier, og å skifte samtaleemne når de er
«nødt».
på den andre streikedagens allmannamøte, da det ble
spurt om hvem som besluttet å streike, svarte aksjonskomiteen at det var 1000Jo oppslutning for å streike på
lørdagens allmannamøte, og siden det var 100 % oppslutning, var det ikke nødvendig å stemme igjen.
straks etter ble samtaieemne skiftet. først på tirsdag
den 8. august kom arbeiderne i instrumenteringsgruppa med et skriftlig forslag for å få en skriftlig avstemning, og dette ble akseptert av forsamlingen. avstemningstallene ble ikke opplyst til oss, streikerne, men
aksjonskomiteen sa at flertallet var for streik. på forhånd var det mer eller mindre enighet om at alle ville respektere resultatet, så aksjonskomiteen kalte det 100 OJo
oppslutning, vi tror at ca. 35% var imot streik. like
før den skriftlige avstemningen ble streikebryterne tatt
ut foran de andre på allmannamøte, trakassert og kastet ut. de fikk ikke lov til å stemme. sikkerhetsarbeiderne var på jobb og hadde heller ikke noen mulighet
å stemme. alle brownaker formenn som var på jobb
fikk heller ikke stemme. ca. 55 - 60% av statfjord
«a» arbeiderne er på land og skiftes stadig ut med de
som er på statfjord «a». disse reiser ut og har ikke noe
valg, men er tvunget til å streike så snart de ankommer. aksjonskomiteen nekter enhver annen form for
møte-aktivitet i forbindelse
med .streiken.
----aksjonskomiteen snakker så ofte om demokrati???
alle parter taper i denne streiken, først og fremst statoil, og det vil igjen si oss «det norske folket selv». mobil og samtlige firmaer der de streikende er ansatt i, ta102
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per store penger. dette tap blir sikkert trukket fra på
skatten, noe som igjen blir et tap for oss nordmenn.
individuelt taper hver enkelt arbeider mye hver dag.
hva er det i hovedsak streikerne krever? det er at arbeiderne på statfjord «a» skal ha tillatelse, når som helst,
til å forlate arbeidsstedet for å ta seg en røyk. det finnes selvfølgelig forskjell mellom arbeidsforholdene på
statfjord «a» og på land. noe alle må være klar over er
at det på gru,nn av sikkerhetsmessige årsaker er umulig
å ta seg en røyk på arbeidsstedet, på statfjord «a», etter at boring er begynt. man må faktisk forlate arbeidsstedet for å røyke. hvis man får lov å forlate arbeidsplassen når som helst for å ta seg en røyk, hvorfor kan ikke da «ikke-røykere» forlate arbeidsplassen
for å ta en kopp kaffe. det tar ikke lengre tid å drikke
en kopp kaffe enn å røyke en sigarett.
den største fare er at hvis det kommer så langt at man
kan forlate arbeidsstedet når som helst, og det må jo
være tilfellet hvis man skal ha seg en røyk på statfjord
«a» nå, kreve hva som helst og deretter stanse arbeidstempoet uten å streike, og på toppen bli veldig godt
betalt. Vi tror at brownaker i stedet for å tvinge oss til
å jobbe under «amerikanske forhold» på statfjord
«a», prøver å forhindre totalt kaos. vi håper at ledelsen, arbeiderne og det norske folk er klar over hvor
farlig denne situasjonen kan bli, og tar en voksen og
fornuftig holdning.
takk for at også vi får lov til å uttrykke oss.
statfjord «a» arbeidernes streikemotstandere.
Arbeiderne som er i streik da nyheten om antistreikekomiteen kommer, mener at de har sikre beviser
for at den ikke er sendt fra Statfjord A. Alt tyder på
at den er sendt fra Oslo.
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Påstandene i telexen er ganske fantastiske. Aksjonsutvalget skal være selvvalgt, og har gjennomført streikevedtaket ved et kupp. D~t blir spekulert i det faktum
at fremmedarbeiderne ikke har streikerett, og derfor
- formelt sett - ikke er i streik. Og det blir påstått at
mer enn en tredjedel av arbeiderne er mot streiken.
Alt dette er ikke reine løgner. Da ville provokasjonen ha vært ufarlig. Men det er en systematisk vridning av sannheten som bygger opp under spekulasjonene om at AKP står bak og regisserer streiken.
Skulle det vært mulig måtte det ha vært et par
hundre medlemmer av AKP(m-1) på plattformen da
streiken ble vedtatt. Det høres ikke videre sannsynlig.
Og det er et faktum at aksjonsutvalget er sammensatt
av folk fra alle politiske partier, og representerer et
tverrsnitt av de som er i streik.
Siden vi ikke har klart å finne ut hvem som har
sendt denne pressemeldinga, kan vi bare presisere
hvem som har lettest tilgang til å sende telex gjennom
egne apparater.
Bedriftsledere i større selskaper og aviser.
Pressemeldinga fra den angivelige anti-streik~
komiteen passer som hånd i hanske i det mønsteret
som tegner seg i omtalen av Statfjordarbeidernes streik
i løpet av fredag og lørdag.

STØTT OSS!
Aksjonsutvalget holder møte, og alle kan bekrefte at
det ikke har vært mulig å finne spor etter noen eventuell anti-streikekomite. Spørsmålet som blir tatt opp
er, at det nå begynner å komme ganske bastante påstander om at «ekstremisten> har manipulert igang
streiken. Er det i denne situasjonen riktig å gå ut med
en pressemelding hvor de streikende fraber seg økono104
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misk og politisk støtte fra AKP(m-1) og Streikestøttekomiteene?
Diskusjonene om dette er harde. Noen mener det er
riktig. Andre peker på at hovedfaren fra streiken startet er at det blir splittelse mellom de streikende. En slik
splittelse kan lett komme hvis aksjonsutvalget sender
pressemelding som retter seg mot et bestemt parti. Og
det blir gjort oppmerksom på at AKP(m-1) og Streikestøttekomiteene var noen av de første som støtta streiken, og at det ikke knytta seg noeri betingelse til denne
støtta.
Aksjonsutvalget blir enige om å klargjøre at dette er
en upolitisk streik, og at det vil være å politisere streiken dersom de går til angrep på et ·bestemt politisk
parti.
Samtidig vedtar de å sende ut en henstilling til klubbene de er organisert i på land og ber om støtte til
streiken:
Fra Aksjonsutvalget ved Statfjord A
Til klubbene ved:
Nylands Verksted, Oslo
Tangen Verft A/S Kragerø
Tangen Verft Vindholmen, Arendal
Stord Verft, Stord
Aker Verdal A/S Verdal
Norsco Services A/S Oslo
Bergens Mekaniske Verksted, Bergen
Trondheim mek. Verksted Trondheim
Aker Norsco Contracting A/S Stavanger
Elcon Oslo
·
Vik h.t Bergen
Melding til klubbene våre på~ land fra Brownakerarbeiderne
Vi synes det er riktig å sende ut en melding til klubber
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som har arbeidere på Statfjord A, da Brownakerledelsen sin versjon er en forvrengning av sannheten.
Brownaker påstår at vi streiker mot røykeforbudet
på Statfjord A, og det er en bløff. Vi har gjentatte
ganger sagt at vi respekterer dette forbudet, og ikke vil
bryte det. Vi forlanger kun steder hvor det ikke er forbundet med sikkerhetsrisiko å røyke.
Vi anser det som en gammel hevd å kunne ta fem
minutter og en røyk. Vi vil dessuten presisere at denne
siste saken er dråpen som fikk begeret til å flyte over.
Vi har hatt elendige sanitære forhold, mangel på drikkevann osv. Og når dette kom på toppen fikk vi nok,
og var nødt til å si nei.
Dessuten ble dette forbudet mot å gå over på boligplattformene presentert på en måte som vi ikke er vant
til fra våre arbeidsplasser på land. Forbudet ble utsendt fra ledelsen i Bergen og overlevert oss .nærmest
som en ordre og et diktat.
Vanlig fagforeningspraksis er jo at slike ting blir
forelagt tillitsmannsapparatet til diskusjon, men her
var det ikke i det hele tatt anledning til dette.
Det er dessuten kommet over radio at tillitsmenn i
Akergruppen og Elcon på land oppfordrer oss til å legge ned streiken. Vi har ikke fått noen slik henvendelse
fra disse, og vi vet også at · tillitsmannsapparatet på
land neppe kan ha rukket å behandle streiken. Men
uansett hva som skjer på land kan vi ikke gi oss nå,
for det vil svekke oss her ute for lang tid fremover og
ingen av våre krav.er hittil godtatt.
Vi håper at dere vil ta opp denne saken i deres klubber, og at dere stiller dere solidariske med oss. Vi trenger støtte til en streik mot uverdige forhold i Nordsjøen. Vi har, som dere sikkert er kjent med, sendt ut en
redegjørelse til NTB. Vi vil oppfordre dere til å lese
denne, og ta standpunkt ut fra hva som står der. Hvis
dere er interessert i mer informasjon om streiken og
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forholdene her ute, så kontakt vår allmannamøtevalgte aksjonsledelse.
Aksjonsutvalget.

PRESTISJE P Å SPILL
Det er ingen som helst tvil om at motparten har spilt
ut det meste av det de hadde av vanlige muligheter til å
knekke streiken, og dette viser blant annet møtet som
Mobil og Statoil innkaller til i Stavanger. Krisemøte.
Bergens Tidende slår fast at Statoil og Mobil nå
kommer ned fra gjerdet. Streiken blir for dyr for dem.
Mellom linjene går det fram at de er innstilt på å løse
konflikten raskt, og det kan bare bety at de er villig til
å innfri kravene.
- Toppledelsen i Statoil/Mobilgruppen skal i dag ha
et møte i Stavanger med ledelsen i Brownaker og
Akergruppen for å drøfte den tilspissete situasjonen på
Statfjord A-plattformen. Det er redaktør Arne Halvorsen i Statoil som opplyser dette til Bergens Tidende.
Vi har fulgt utviklingen i konflikten meget nøye, og
trodde i det lengste - og håpet fortsatt at partene skal
finne fram til en løsning, sier Halvorsen. Etter det som
skjedde i går, da tillitsmennene i Akergruppen mislykkes i et forsøk på å få de streikende i tale, har ledelsen
i operatørselskapene likevel funnet det nødvendig å engasjere seg noe mer.
Halvorsen peker på at store verdier går tapt under
streiken, og at saken er særdeles alvorlig med tanke på
den knappe tidsfristen for klargjøring av Statfjord A.
Vi tar jo fremdeles sikte på å komme i gang med produksjonen i andre halvår av 1978, sier Arne Halvorsen.
-1jot.(BT 11.8. 78)
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Motparten har altså brukt opp alle de utspill de har
for å knekke streiken. Eller har de det?
Mye prestisje står på spill. Ikke minst for Sakseide.
Etter fiaskoen på plattformen dagen i forveien står tillitsmannsapparatet på land svakere enn noen gang i
Brownaker-arbeidernes bevissthet. Og tillitsmennene
på land har jobba beinhardt på forhånd for at det ikke
skulle bli bygget opp en egen klubb på plattformen.
Med god grunn har de frykta at en slik klubb kunne
bli litt for selvstendig, litt for demokratisk. At det rett
og slett kunne bli arbeiderne, og ikke arbeideraristokratene, som bestemte hva som skulle skje.
Etter møtet torsdag, som ingen Brownaker-arbeidere ville være med på, ser det mørkere ut for dem enn
noen gang. Dessuten har det kommet også de streikende for øre at langtfra alle Aker-tillitsmenn er enige i
Sakseides framgangsmåte for å få knekket streiken.
Det blir sagt at det blant de ni tillitsmennene var folk
som mente at det eneste riktige klubbformennene i
Aker-bedriftene kunne gjøre, var å gi full støtte til
streiken, og legge alle krefter til for å få Brownaker og
Mobil til å innfri kravene.
Aksjonsutvalget mottar en pressemelding fra Sakseide som viser at også han skjønner at han har gjort seg
ut.
til statfjord a
nordsjøen
11.8.78
haster

1-sakseide/bba

gjør følgende kjent snarest:
pressemelding
klubbformennene i akergruppen, vil i forbindelse med
konflikten på statfjord a uttale følgende:
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det har i pressen tildels versert endel skriverier og uttalelser som har fjernet oppmerksomheten fra streikens
virkelige utgangspunkt
det var dette vi ville drøfte på møte den lO. august på
statfjord a, med følgende problemstilling:
våre medlemmer vil ha rett til å røyke i arbeidstiden
2 når klubbformennene ber at arbeidet må settes
igang, er det for å komme i forhandlingsposisjon
med brownaker. når vi ønsker å forhandle , er dette
selvsagt fordi vi er uenig med de restriktive bestemmelser om røyking som ble iverksatt på statfjord a.
videre fordi vi er sikre på å oppnå tilfredsstillende
resultater for våre medlemmer via forhandlinger
3 vårt mål er å løse denne konflikten . siden vi er
overbevist om at vi ganske raskt kan finne en løsning, mener vi at det vil være til fordel for alle parter at arbeidet gjenopptaes

PRESSE HETS
Men samtidig med at dette skjer, samtidig som Sakseide viser seg mindre arrogant enn han har hatt for vane
under konflikten og Mobil/Statoil har krisemøte i Stavanger, øker hatkampanja mot de streikende. Det tegner seg et klart mønster i denne hatkampanja. Uten at
det er mulig å si det med absolutt sikkerhet ser det ut
som den er sentraldirigert. Fra hvem?
Arbeiderparti-avisene er opptatt av to ting denne dagen. Å reinvaske Sakseide. Og å sverte streiken.
Arbeiderbladet bringer en hyllningstale til fellestillitsmannen i Akergruppen:
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Jon Sakseide, en fritt-talende og rolig beryenser, har fått
en nøkkelrolle i arbeidet med
å løse orøykekonfiikten» på
Statfiard
A-plattformen.
Han er fellestillitsmann for
alle ansatte i Akergruppen
og det blir ganske mange:
Over Il OOOialt. Engoddelav
dem som streiker har sir1 tilhørighet i Akergruppen og er
utldnt fm en av gruppens bedrifter. Sakseide dro ut på
plattfonnen i går og skulle
møte folkene som streiker.
Det er et drøyt dr siden
Sakseide tok over som fellestillitsmann i Akergruppen.
Hans erfaring som faglig tillitsmann er imidlertid bred. I
lang tid har han vært klubbformann ved Bergens Mek.
Verksted i Laksevdg ved Ber~
gen. Ogsd der har han blitt
lagt merke til som en tillitsmann med mot og meninger.
Han er ikke helt glad i dem
som gikk til "TØYkestreik•
ute pd plattformen. Mener at
de fwrst burde ha gått w.ien
om tillitsmennene og forsøkt
dfd en løsning pd konflikten
via forhandlinger. Han hørte
ikke noe før nyhetsmeldingene begynte d strømme ut
gjennom mdioen. Akkumt
det liker han ikke. Er man
valgt tillitsmann, skal man
også va?Sles ndr det brygger
opp til bråk.
Sakseide er uavhengig sosialist. Han står ikke som noe
partimedlem, men i den siste
valgkampen støttet han nok
opp om Arbeiderpartiet. Ekstremister liker han ikke.
Uansett hvilken fløy de befin"MT seg pd. Enten det er

/

nynazister etter AKP! ml'ere.
Han legger ikke fingrene i
mellom om han kommer i
diskusjon med noen av dem.
fian sitter i forbundsstyret
i NO?Sk Jf'Tn og Metallarbeiderforbund ogsd og har lagt
ned et ston arbeid der i eyn
siste perioden. Forbundet
skal ha landsmøte til høsten
og
fellestillitsmann Jon
Sakseide blir nok en av dem
som vil bli lagt merke til i debattene. I den ~te tida
vil han utvilsomt også fd nok
d stri med innenfor Akergruppen. Flere av skipsverftene i gruppen har problemer ·
med d få fylt opp onirebøkene og permitteringer er
va?Slet ved sdvel Aker Verdal
som Stord Verft. De lokale
tillittsmennene får mesteparten av arbeidet med disse
sakene, men det er godt å
kunne bruke Sakseide om det
er ~l som angår flere
enn en bedrift.
who

110

www.pdf-arkivet.no (2017)

For å være balanserte bringer vi også et .annet bilde
av fellestillitsmannen (Klassekampen 12/8-78):

Sakseide - en mann å stole på for bedriftsledelsen
Fellestillitsmann i Akergruppen, John Sakseide, gjør
en lite ærerik innsats i forbindelse med Statfjordstreiken. Han startet med å oppfordre arbeiderne til å gå
tilbake til arbeidet, , selv om ingen krav var innfridd.
Siden har han stått fram i pressa og hetset mot streiken, kalt streikekomiteen for «buekorps», og nektet å
diskutere med den valgte streik~ledelsen på plattformen.
Men det er ikke første gangen Sakseide setter seg på
sin høye hest og går mot arbeiderne sine interesser.
Som tillitsmann ble han båret fram under BMWarbeidernes store momsaksjon våren 1974. Like etter
sto han, den gangen overraskende for mange, fram og
anbefalte jernarbeiderne å stemme ja til tariffoppgjøret. I 1974 manglet det bare 700 stemmer for neiflertall.
Vinteren 74175 ble en arbeider, Jan Grung, politisk
oppsagt på Bergen Jernstøperi. Arbeiderne på støperiet gikk til sitt-ned aksjon og vant. Jan Grung fikk
beholde jobben. Mange Jern og Metall-tillitsmenn ble
spurt om støtte den gangen. For Sakseide var det avgjørende spørsmålet å få vite om Grung var m-l'er eller ikke. Aksjonen på jernstøperiet fikk aldri noen
støtte fra Sakseide.
Det fikk derimot den etterhvert kjente «Styrk
Politiet»-aksjonen i Bergen før valget 1975. Her var
Sakseide en av spissene, sammen med AmdahlPedersen, Rynning-Tønnesen og flere . I suspensjonsbølgen som fulgte, blant annet mot tilhengere av Rød
Valgallianse, var han ikke mindre aktiv. Å ta til motmele mot «Styrk Politiet»~advokatene i fagbevegelsen
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•
ble kriminalisert i Bergen Jern og Metall. I Aftenposten sto Sakseide fram og fikk påstå at han var blitt
kalt nazist av fagforeningskamerater. Dette var en
grov løgn, som til og med Aftenposten sjøl måtte beklage at de hadde trykt. Sakseide kom aldri med noen
beklagelse.
I løpet av de seinere årene har han steget kraftig i
gradene innen Jern og Metall. Fra klubbformann på
Laksevåg, til posisjoner i landsstyret og forbundsstyret, og endelig fellestillitsmann for arbeiderne i Akergruppen. Om han blir sittende der lenge får tida vise.
Statfjordarbeiderne har i alle fall lært en del den siste
uka om hvem som er til å stole på.
I framstillinga av hva som skjedde i forbindelse med
Aker-tillitsmennenes besøk finnes det to versjoner.
Arbeiderparti-avisene skriver alle at streikevakter
hindret de streikende å komme inn på møtet.
Alle andre aviser skriver at ingen møtte, og at Sakseide nektet å snakke med aksjonsutvalget.
For eksempel skriver Bergen Arbeiderblad over fire
spalter på første side: «STREIKE VAKTER STOPPET
MØTE».
Arbeiderbladet i Oslo er veldig forsiktig med å skrive noe om det som har skjedd. Nyheten er overhodet
ikke nevnt på forsida. Men i en tospalter inne i avisa,
under tittelen «STATFJORD A: KRISEMØTE» skriver Arbeiderbladet først om det planlagte møtet i Stavanger, og deretter, helt underst, følgende:
«Streiken på Statfjord A er blitt alvorligere og langt
mer fastlåst etter at streikeledelsen torsdag nektet de
streikende arbeidernes klubbformenn å komme i kontakt med sine medlemmer. Streikevakter sperret adgangen til lokalet der klubbformennene i Akergruppen
, hadde annonsert møte og over høyttaleranlegget ble
det opplyst at bare streikeledelsen hadde anledning til
å innkalle til møte.>> (Arbeiderbladet 11.8.78)
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Men det er Rogalands Avis som smeller til for fullt.
Og det gjør de med en tittel tvers over hele forsida:
«POLITISKE EKSTREMISTER BAK STATFJORDSTREIKEN?»
I en fett oppslått ingress heter det:
«Overordnede i selskaper innen Akergruppen, tillitsmenn og arbeidskamerater av streikegeneralen på
Statfjordfeltet hevder bestemt overfor Rogalands Avis
at det er politiske ekstremister som står bak Statfjord. streiken.
Det sies at streikegeneralen Arnstein Hølmebakk aldri har lagt skjul på sin politiske holdning på Nyland
Verksted i Oslo, der han jobber til vanlig for Akergruppen.
- Jeg synes ikke det er interessant å spørre om min
politiske holdning, sier Hølmebakk til Rogalands A vis
og benekter at han har noen partipolitisk tilknytning
og blir brukt i et større politisk spill.
- Dette er ingen politisk streik, sier han. »
Forsideteksten er likvel milde toner mot det som står
i artikkelen på baksida:
stremfster bøk Støtfor -streiken?

Ja, mener Aker-tillitsmenn
Nei sier Arnstein Hølmebak
Streikegeneralen på Statfjord A-plattformen, Oslogutten Arnstein Hølmebakk benekter overfor Rogalands Avis at det er politiske ekstremister som står bak
streiken. Han benekter også at han er medlem av
AKP(m-1), og at han sammen med andre arbeidere utnyttet situasjonen omkring de påståtte «røykeproblemene» for å få i stand konflikt på Norges kanskje viktigste arbeidsplass.
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Rogalands A vis rettet disse spørsmålene til Hølmebakk i en telefonsamtale til Statfjord-plattformen, og
fikk disse svarene:
-Er det en politisk streik.
-Nei, det er det ikke.
-Hvor står De rent politisk?
· - Det er ikke interessant å spørre om.
-Hvorfor ikke det?
- Nei, det er ikke det. Jeg driver organisering av
bedriftsidrett på min arbeidsplass på land?
-Det er Nyland Verksted i Oslo?
-Ja.
- Er De medlem av AKP(m-1)?
- Er det interessant å spørre om? Det snakker vi
ikke om.
-Jo, litt interessant er vel det?
- Jeg er ikke medlem av noe politisk parti. Jeg er
politisk uavhengig.
Så langt streikegeneralen.
Overordnede arbeidskamerater av ham på Nyland
Verksted og tillitsmenn innen Akergruppen hevder
imidlertid at Arnstein Hølmebakk aldri har lagt skjul
på sin politiske tilknytning på arbeidsplassen i Oslo.
Han blir av flere ansett for å være en ualminnelig radikal mann.
Akertiilitsmenn Rogalands Avis har vært i kontakt
med, hevder bestemt at Hølmebakk og hans nærmeste
medarbeidere på Statfjord A-plattformen bevisst har
utnyttet problemene omkring «røykesaken» for å få i
stand bråk . De har i en noe amper stemning maktet å
få erfarne arbeidsfolk med sterk tilknytning til fagbevegelsen på land ut i en streik. Det benektes ikke at det
var problemene omkring røyketillatelsen som startet
det hele, men da hadde man ikke anelse om hvor det
bar hen .
- Det virker som om arbeiderne er klemt opp i et
bjørn~. og må liksom stå på for ikke å miste ansiktet,
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sier en overordnet i Brownaker A/S til Rogalands
Avis. Han legger til:
- Jeg tror ikke det er alle arbeiderne på Statfjord
som har det så godt med seg selv i disse dager.
Da ti tillitsmeim fra forskjellige bedrifter innen
Akergruppen besøkte Statfjord-plattformen 'i går var
det flere arbeidere som tilsynelatende ikke turde å se
sine egne klubbformenn i øynene. Og det var tillitsmenn som hadde vært deres klubbformenn i mange år.
Det hevdes at mange kj ente hverandre like godt som
gode kamerater.
Arnstein Hølmebakk sier til Rogalands A vis at streiken vil fortsette til kravene blir innfridd.
- Vi krever at røykeplakatene blir tatt ned og at ingen av de som har vært med på streiken får represalier
etterpå.
-Hvor lenge vil dere holde på?
- Vi vil holde på til kravene blir innfridd. Og det er
vi sterke nok til å klare. Samarbeidet er på topp. Ualminnelig fin stemning her ute.
- Er det ikke snart mannskapsskifte? Når skal forresten du i land?
- Hvorfor skal du ha greie på det? Det er vel ikke
interessant?
- Jo, det må jo være interessant å vite om de streikende vil fortsette å være på plattformen etter at deres
arbeidsperiode er over?
- Det kan vi ikke si noe om nå. Det er sagt at vi
kan bli sendt i land. Ingen i dette landet vil makte dette , sier Hølmebakk til Rogalands Avis.
De streikende har fått noen aviser under streiken,
men ikke alle. Generelt har det virket tilfeldig hva som
har kommet av aviser. Bortsett fra at Klassekampen
aldri kommer ut i postombæringen, men er blitt sendt
fra Klassekampens distribusjon til de streikende hver
eneste dag.
Fredag ligger Rogalands A vis i hauger over hele
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plattformen. Det er flere eksemplarer av denne avisa
enn av alle de andre avisene tilsammen.

HENNUM TREKKER
STØTTEUTTALELSEN
Ved middagstider fredag kommer også denne telexen.
Den ~r undertegna av klubbformannen på Norsco.
Han har altså endra mening. Det til tross for at han
snakket med et medlem av aksjonsutvalget dagen i forveien, og fikk et utførlig referat like et~er at det hadde
skjedd. Han har altså hørt framstillinga til begge parter. Og da han ble fortalt hva som hadde skjedd på
plattformen like etterpå, ga han uttrykk for at det var
bra.
Dagen etter har han endra mening. Hvorfor? Antagelig har han vært under press. Det virker lite sannsynlig at han, når han ser at det stort sett bare er Arbeiderparti-avisene soin har framstillinga at møtedeltagere ble hindret å komme inn av streikevaktene, skulle la
seg overbevise om at denne framstillinga er riktig. Både Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad framstiller
episoden korrekt. Og ihvertfall Stavanger Aftenblad er
krass motstander av streiken, og går imot den på lederplass samme dag under overskriften: «En skrullete
streik».
Slik skriver Hennum:
til norsco services bedriftsklubbs medlemmer på Statfjord a
bedriftsklubben i norsco services er blitt gjort kjent
med at brownaker-arbeidere på statfjord a har blitt
nektet adgang til å møte klubbformennene i dag.
streikevakter, utplukket av aksjonsledelsen har hindret
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streikende fra å høre tillitsmennenes forslag til å løse
saken.
vi tar sterk avstand fra denne udemokratiske fremgangsmåte aksjonsledelsen her har iverksatt.
det synes nå som det streikes for streikens skyld, og
det kan ikke vi godta.
kravene kan kun innfris ved hjelp fra tillitsmennene,
og deres tilbud om hjelp må ikke avslås
for bedriftsklubben i
norsco services a/s
harald hennum
klubbformann
I artikkelen i Rogalands Avis er det slående at ingen av
de som påstår at Hølmebakk er «ekstremist» og hevder at «Hølmebakk og hans nærmeste medarbeidere
på Statfjord A-plattformen bevisst har utnyttet problemene rundt 'røykesaken' «for å få i stand bråk» er
nevnt ved navn. Rogalands Avis henviser til «Akerti!litsmenn Rogalands Avis har vært i kontakt med».
Hvem er disse Akertillitsmennene? Er de redde for å
stå fram under fullt navn?
Som Akertillitsmenn skal de representere Akerarbeiderne. Ville de få alvorlige problemer med gjenvalg dersom det ble kjent hvem de er?
Helt sikkert ville de fått vanskeligheter med å forsvare det de har uttalt.
Som om ikke det er tilstrekkelig ringer det en journalist fra Arbeidernes Pressekontor, Arbeiderpartiavisenes pressebyrå til aksjonsutvalget. Han presenterer
seg og forteller at han vanligvis arbeider i Bergens Arbeiderblad, men at han i denne spesielle saken arbeider
for Arbeidernes Pressebyrå.
Han sier:
-Hvis jeg nå forteller deg at LO-formann Tor Hal117
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vorsen har satt stillinga si inn på å få løst denne konflikten, hva sier dere til det?
Hølmebakk, som jo er pressekontakt, spør opp
igjen to ganger.
- Er dette sant? Er dette offisielt?
Men det er ikke sant. Aksjonsutvalget løper til
radioapparatene for å få med seg nyhetene halv sju:
«Olje- og energiminister Bjartmar Gjerde seier til
Dagsnytt at regjeringa ikkje kjem til å gjere noko for å
få løyst konflikten på Statfjord A-plattforma nå.
Statsråd Gjerde har i dag hatt eit møte med formannen i Landsorganisasjonen, Tor Halvorsen, der han er
blitt orientert om kva tillitsmennene i Akergruppen
gjer for å få løyst konflikten. Olje- og energiministeren seier han har godt von om at streiken på Statfjord
A-plattforma kan løysast om kort tid, gjennom dei
reglane som er i arbeidslivet, det vil seie at dei tilsette
går tilbake til arbeidet, slik at det kan kame i gang forhandlingar. »
(NRK-radio 1118 -78 kl. 1830)

INNKALLING TIL ULOVLIG MØTE
Etter alle disse provokasjonene i løpet av fredagen er
aksjonsutvalget temmelig kjørt. Og det gjelder naturligvis også alle de andre streikende. Presset er nødt til
å gi seg utslag på en eller annen måte.
Etter kveldsnyhetene klokka halv sju kommer en
melding over høyttaleren. Noen grupper som er ansatt
i Elcon blir bedt om å møte i et møterom på Statfjord
A. Det er uklart hvem som har innkalt til dette møtet.
Men møtet er ulovlig innkalt. På radiorommet blir det
avslørt at en mann står bak innkallingen og at han til
og med nekter å oppgi navn og snakke med aksjonsutvalget.
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Bare åtte av Elcon-arbeiderne møter opp. Og det hele blir løst i minnelighet etter at representanter for aksjonsutvalget får forklart at dette møtet faktisk er
fraksjonering, og derfor udemokratisk overfor flertallet av de streikende.
Men de streikende er presset. En time før midnatt
sitter aksjonsutvalget igjen i møte. Under møtet får
aksjonsutvalget vite at et flertall av arbeidernes representanter i arbeidsmiljøutvalget befinner seg på plattformen. Det er første gang siden streiken startet.
Brownaker har hatt full kontroll med arbeiderrepresentantene i arbeidsmiljøutvalget under hele streiken.
Og har sørget for at det aldri har vært noe intakt arbeidsmiljøutvalg under noe tidspunkt ute på plattformen.
Men nå befinner altså tre arbeiderrepresentanter seg
på plattformen. De blir innkalt til møte.
Resultatet av møtet er at arbeiderrepresentantene i
arbeidsmiljøutvalget gir garantier:
«Vi, ved hjelp av vårt flertall i arbeidsmiljøutvalget
garanterer herved at plakaten skal taes ned, og at vedtak om det skal fattes på møte klokka 11 i morra. Vi
garanterer at dette møtet blir satt klokka 11».
Aksjonsutvalget garanterer på sin side at de vil gjøre
hva de kan for at allmannamøtet av de streikende vedtar å gå tilbake i arbeid dagen etter klokka elleve.
Kravene er i ferd med å innfris . Streiken står foran
sin løsning.
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Kapittel 10
LØRDAG 12. AUGUST:
FULL SEIERMEN HVEM BESTEMMER
HVA PRESSA SKAL SKRIVE?
STREIKEN ER VUNNET
Salen er fylt til siste plass da allman~amøtet for de
streikende tar til lørdag 12. august. Aksjonsutvalget
forteller hva som skjedde kvelden i forveien, og redegjør for sitt syn. Det blir ingen stor diskusjon.

følgende ble vedtatt på allmannamøte 12/8-78
represalier overfor arbeiderne på statfjord 'a' vil ikke
bli tolerert. vi tar utgangspunkt i rørnes' uttalelse til
radioens dagsnyttsending 9/8-78, kl. 18.30, hvor han
blir referert som følger: «det har fra brownaker's side
aldri vært på tale med represalier overfor de streikende.» dette har rørnes selv bekreftet er korrekt frem stilt.
dette, sammen med vår enhet og besluttsomme vilje,
regner vi som garanti. som eksempel på represalier kan
vi nevne: arbeidere som blir oppsagt av sine firmaer,
tatt ut av gruppene sine, eller på annen måte nektet utreise til statfjord 'a' uten at de slutter i firmaene.
vi vil spesielt ta dette alvorlig opp hvis det rammer våre utenlandske kamerater som arbeider her. disse har
ikke deltatt i streiken. de har ikke hatt anledning til å
stemme, hverken for eller mot streik.
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vi vet at disse lettere kan bli utsatt for represalier, fordi de gjennom brown and root Ikke har samme arbeidskontrakt som de norske arbeiderne. vi vil på ingen måte tolerere dette, hverken i form av at de blir
sagt opp, blir nektet å reise tilbake til norge og statfjord 'a', eller økonomiske krav. de skal ha full betaling for den tiden streiken har vart. all nedtrapping av
arbeidsstyrken innenfor de .enkelte faggrupper skal
skje etter ansinitet på plattformen , uansett statsborgerskap. tillitsmannsapparatet som blir bygd opp på
statfjord ' a ' fra denne dato , vil nøye påse at dette blir
fulgt.
aksj onskomiteen.
Det blir også slått fas t og vedtatt at streiken har fø rt til
full seier. Dette vedtaket blir sendt til presse og kringkasting:
subj: vedtak fra allman namøte 12/ 8-78
statfjordarbeiderne har nå vunnet en stor seier. vi har
fått de nødvendige garantier fo r begge våre to hovedkrav, som var vårt mi nimum for at arbeidet skulle
gj enopptaes og forhandli nger komme igang.
de streikende arbeiderne på statfjord ' a ' vil nå når
konfli kten er løst, få komme med en redegjørelse overfor offentligheten.
vi vil nok engang presisere hvordan forholdene her ute
er. på statfjord ' a ' har vi adgang til 8 toaletter, dette
skal være nok for minst 800 mann. det sier seg selv at
med et så stort press på toalettene, vil de hygieniske
forholdene bli dårlige. vi kan i denne forbindelse også
nevne at vi kun har adgang til 4 vasker. vi har adgang
til 2 drikkefontener, en på hver toalettbrakke.
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når det gjelder røykeforbudet på statfjord 'a', respekterer vi det fullt ut. det vi hele tiden har presisert, er at
vi må få sikkerhetsmessig forsvarlige røykeplasser på
statfjord 'a'. dette er i lengre tid fremmet gjennom
tillitsmannsappratet her ute_. det siste alternativet vårt
var å gå ned på de to boligplattformene for å ta en
røyk. dråpen som fikk begeret til å flyte over var at
det lørdag 5/8-·78, ble hengt opp et oppslag på boligplattformene. oppslaget nekta ad~ang til boligplattformene i arbeidstiden. for oss betydde dette at det kunne
gå opptil 4 timer mellom hver gang vi kunne ta 5 min.
med en røyk, eller slukke tørsten. ledelsen var ikke villig til å ta ned dette oppslaget etter kontakt med tillitsmennene. vi så oss derfor nødt til å gå til aksjon.
vi vil presisere fremgangsmåten ledelsen har brukt i
dette spørsmålet. de har overhode ikke kontaktet noen
av de tillitsvalgte fra arbeidernes side før plakaten ble
opphengt. dette ser vi på som et klart brudd på miljøvernlovens para. 70 og 72, hvor det klart går fram at
enhver endring i arbeidsreglement må inngåes ved
skriftelig avtale, ellers er ikke reglementet gyldig. vi ser
på dette som en ulovlighet fra bedriftens side. vår reaksjon var naturlig og rettferdig. vi mener at vi på dette grunnlaget også har juridisk rett. vi mener derfor å
ha full rett på lønn under hele aksjonen. vi håpet på en
kortvarig konflikt som kunne bli løst gjennom kontakt
med brownaker's ledelse:; og de streikende arbeiderne
her ute, og det har vi hele tiden presisert. det som særlig umuliggjorde en slik løsning, var den arrogante
holdninga til tillitsmennene på land. vi vil i denne saken spesielt beklage den holdning sakseide, fellestillitsmannen for akergruppen viste overfor oss. vi vil oppfordre alle fagorganiserte i akergruppen til å merke
seg, og vurdere nøye, utviklingen av konflikten. vi beklager videre at sakseide, som valgt representant for
alle arbeidere i akergruppen, ikke viste noen vilje til å
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løse konflikten. andre ting som vanskeliggjorde en
rask løsning på konflikten, var holdningen pressen og
nrk viste, spesielt den første dagen. vi er meget skuffet
over nrk's nyhetsmeldinger 11/8, der de i det hele tatt
ikke lar de streikende arbeidernes syn komme fram,
men tvert imot kommer med løgnaktige opplysninger
om en motaksjon på statfjord 'a'. ingen på statfjord
'a' kjenner til noen slik aksjon.
vi vil presisere at dette har vært en enhetlig aksjon fra
begynnelse til slutt. våre utenlandske kamerater bør
spesielt trekkes fram ved sin eksemplariske holdning.
alle avgjørelser har blitt tatt på allmannamøter. demokratiet i denne aksjonen har fungert enestående
godt. hele tiden har det kommet fram mange saker
som vi nå vil arbeide videre med når tillitsmannsapparatet begynner å fungere igjen. vi ser det som klart positivt at slike saker kan avgjøres ene og alene her ute.
vi vil presisere at vi ikke kan godta noen represalier
hverken mot norske eller utenlandske arbeidere. vi vet
at de utenlandske arbeiderne er i en spesielt vanskelig
situasjon når det gjelder deres kontrakter med brown
and root.
med dette håper vi at offentligheten har fått innblikk i
hvordan vi i hele tiden har sett på konflikten.
denne uttalelse er vedtatt på allmannamøte for de
streikende arbeiderne på statfjord 'a', 12/8-78.
aksjonsutvalget.
Etter allmannamøtet samler arbeiderne seg i garderoben. De ler, prater, synger mens de tar på seg kjeledressen. Stemninga er høy. Da klokka nærmer seg el123
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leve går medlemmene i aksjonsutvalget til radiorommet. Hundrevis av anleggsarbeidere står nå på dekket
av boligplattformene, like ved gangveiene over til produksjonsplattformen.
Sjefer, generalformenn og andre i Mobil som ikke er
klar over hva som er på gang, gnir seg i øynene. Hva
er det de streikende har tenkt å finne på nå? Under
streiken har de hatt så godt som full kontroll over begge boligplattformene. Har de tenkt å okkupere produksjonsplattformen også? I et intervju med Hølmebakk samme dag har han uttalt til Bergens Tidende at
det kan komme på tale med utvidede aksjoner. Er det
dette som skjer nå? På radiorommet på Statfjord A
står aksjonsutvalget og ser på at en melding blir sendt
til hovedverneombud Knut Pettersen på Brownakers
kontor i Bergen. Meldingen blir- sendt på minuttet
10.58. Den blir bekreftet mottatt i Bergen 11.00
til: h.v.o. knut pettersen
brown aker offshore
bergen
allmannamøtet for de Streikende arbeiderne på Statfjord a har vedtatt å gå tilbake til arbeidet lørdag 12/8
kl. 1100 etter de garantier som er gitt.
aksjonskomiteen
På slaget elleve begynner de første anleggsarbeiderne å
gå over gangveiene. De oransje kjeledressene lyser nesten i det fine været. Det er såvisst ikke noen pjusket og
knekket gjeng som går over til produksjonsplattformen. De er triumferende som et l. mai-tog der de nesten marsjerer over for å ta opp igjen arbeidet. Og de
har all grunn til å være det. De har vunnet en viktig
seier på Norges viktigste arbeidsplass, og har vist at
gjennom kamp er det mulig å oppnå på kort tid det en
ellers kan forhandle i månedsvis om uten å få noe resultat.
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ARBEIDSMILJØUTVALGET INNFRIR
KRAVENE
Så godt som med det samme telexen er mottatt i Bergen blir arbeidsmiljøutvalget satt. Tilstede er William
Roger Lund, representant for arbeiderne, for anledningen formann i utvalget. Dessuten E . Forbregd,
D. Cottong og A. Fiskum for arbeidsgiveren Brownaker og Kjell Monsen og Knut Pettersen som representanter for Statfjord-arbeiderne. To punkter står på
dagsorden:
l. Røykeforbud på S.t atfjord «A».
2. Eventuelt.
AMU diskuterte punkt l på dagsorden og ble enstemmig enig om å sende følgende vedtak til B/ A ledelsen.
l. At røykeforbud-plakaten blir tatt ned.
2. Arbeiderne kan forlate arbeidsplassen med Formann/Supervisor's godkjennelse.
Vedtaket ble overrakt B/ A ledelsen i Bergen, som
skulle komme tilbake med svar så raskt som mulig.
Møtet ble så hevet, og nytt møte berammet søndag
13/8-78, kl. 10.00.
Bergen, 12/ 8-78
Vedtaket som blir fattet i Arbeidsmiljøutvalget er bindende for Brownaker . Det betyr at plakaten som ble
satt opp lørdag, er så godt som tatt ned .
Arbeiderne regner den da også for borte, og går
samla over til boligplattformene i arbeidstida og tar
røykepauser.
Ut over dagen -kommer nyhetene i radio med opplysninger om at streiken er avblåst. Det blir redegjort for
deler av pressemeldinga til arbeiderne, men ikke at arbeiderne har gått ut av streiken med full seier.
Samtidig blir det sagt at Arne Rørnes i Brownaker
har gått ut med en pressemelding hvor han påstår at
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Brownaker ikke har vært i kontakt med aksjonsutvalget på plattformen, og ikke har gitt noen garantier til
de streikende. Den første påstanden er rein løgn. Den
andre er et forsøk på å redde prestisjen gjennom flisespikkeri. Det er helt på det reine at flertallet i arbeidsmiljøutvalget garanterte fredag kveld at plakaten som
utløste streiken skulle taes ned. Og at Arne Rørnes selv
ga offentlig utrykk for at represalier ikke kunne komme på tale. Følgelig hadde de streikende fått garantiene de forlangte da de gikk tilbake til arbeidet lørdag
formid<.!ag, selv om de ikke var sendt aksjonsutvalget
direkte på Brownakers eget brevpapir.
Nyhetene halv ett refererer også Gunnar Halvorsen i
Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, og sier at tillitsmennene i Akergruppen skai ha forhandlinger med ledelsen i Brownaker for å drøfte kravet fra arbeiderne
på Statfjord.
Dette er enda et syltynt forsøk på å redde prestisjen
- Sakseides denne gangen.
Typisk nok blir møtet i arbeidsmiljøutvalget, som i
prinsippet allerede har innfridd kravet om at plakaten
skal bort, ikke nevnt.
Og hadde det vært noe et nyhetsmonopol burde
vært opptatt av for å gi en saklig framstilling av saksgangen, så er det nettopp dette møtet.

PERSONHETS OG AKP-STEMPEL
Ut over dagen kommer også avisene. Og hvilken les-'
ning! Pressen blir gjerne kalt den fjerde statsmakt og de aller fleste avisene bedriver regelrett maktmisbruk skal en dømme etter hva de har funnet det for
godt å skrive om streiken.
Med et unntak er arbeiderpartiavisene verst. Arbeiderbladet skriver at streikeledelsen kjører med stram126
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me tøyler og at uenighet med aksjonsutvalget overhodet ikke blir tolerert:
«Statfjord-konflikten virker i øyeblikket helt fastlåst.
.Aksjonsledelsen kjører med meget stramme tøyler ute
på plattformen. Samtidig gir ansatte som kommer i
land utrykk for utrivelig stemning og at man nærmest
blir uglesett om man våger å opponere. Hvor stor oppslutning streiken har, vet ingen. Et almannamøte på
onsdag hadde en votering, men stemmetallene ble. aldri
offentliggjort. Avstemningen var skriftlig, men etterpå
ble det bare sagt at det var flertall for å fortsette streiken.»
Typisk nok oppgir ikke Arbeiderbladet navnet på
hvem av de streikende de angivelig skulle ha snakka
med. De tar også opp påstanden fra den falske antistreike-komiteen. Stemmetallene fra den skriftelige avstemningen blir ikke oppgitt.
Det er riktig nok, men det er langtfra grunnlag for å
insinuere det Arbeiderbladet gjør mellom linjene. At
det skulle være flertall for å gjenoppta arbeidet, og at
aksjonsutvalget har underslått dette, og ljuge om at
det var flertall for fortsatt streik. Det som er tilfelle, er
at allmannamøtet har vedtatt å stå samla utad. Sjølsagt er det uenighet i en rekke saker, men denne uenigheten skal ikke publiseres slik at motparten får gratis
tips om hvor de kan kjøre inn splittelsesforsøk. De
streikende gjennomfører rett og slett det sunne, demokratiske prinsippet at et flertallsvedtak skal respekteres.
Ved den nevnte avstemninga som foregår skriftelig
etter at tilstrekkelig mange har krevd det, blir det valgt
et tellekorps. I tellekorpset sitter både representanter
for de som foreslår at streiken skal avbrytes og for
aksjonsutvalget. Tellinga viser at et overveldende flertall er for at streiken skal fortsette. Disse tallene blir
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aldri offentliggjort. Grunnen til det er at anleggsarbeiderne beskytter seg _s dv under streiken .- Derfor gjør
allmannamøtet vedtak om at tall ikke skal offentliggjøres.
Arbeiderbladet fortsetter:
«Nå er det dannet en «anti-streik»-komite ute på plattformen, men hvor stor oppslutning den har og hvordan den kan arbeide er meget usikkert. Det er ikke lett
å være streikemotstander på plattformen .
Et eksempel på hvor hard kustus aksjonsledelsen
f orsøker å gjennomføre ute på plattformen er dette:
En del sikkerhetsfolk må kunne bevege seg fritt omkring og også gå inn i områder som er noe mer farlige
enn andre. Disse folkene skal kunne bevege seg over
med tillatelse fra plattformsjefen. Nå forlanger aksjonsledelsen at disse folkene ikke skal kunne fungere
med mindre aksjonsledelsen også har skrevet under på
tillatelsen.
Aksjonslederen Arnstein Hølmebakk jobber vanligvis på Nyland Vest i Oslo. Han er kjent for sin AKP- .
sympati. Han - som de fleste - er utlånt fra sin arbeidsplass til Brownaker for å jobbe ute på plattformen. Brownaker er et selskap som eies . med en halvpart av Akergruppen og en halvpart av det amerikanske selskapet Brown and Root. Dette systemet med at
folk har tilhørighet i en annen arbeidsplass enn
Brownaker medvirker nok også til problemene.

Tapene
Det er meget vanskelig å anslå hvor store de økonomiske tapene ved denne streiken er for Statoil/Mobilgruppen. Nå er det snart gått en uke og det begynner å
bli mange millioner kroner. Forsinkelsene kan bli kostbare. Plattformen skal nå gjøres ferdig slik at den om
et drøyt år skal kunne produsere olje.
Også for de ansatte på plattformen er dette en kost128
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bar streik. De har hver dag 700-800 kroner i inntekter som de nå ikke vil få. For folk med store faste utgifter og lån blir det fort følbart. Det gir da også folk
som kommer i land uttrykk for.

Andre årsaker
Det stilles spørsmålet om det ligger andre motiver bak
enn bare røykeforbudet. Det er ingen tvil om at måten
som dette ble håndtert på av Brownaker var uklokt
og at det vakte storm blant de ansatte på plattformen.
Et raseri som visse grupper fort viste seg å kunne ut-'
nytte effektivt. I dag er den en godt organisert streik.
Når Akergruppens tillitsmenn kommer ut på plattformen møter de nærmest en mur. Deres egne medlemmer får ikke lov til å slippe inn for å møte dem.
Streikevakter sørger for det. Når streikende kommer i
land, kan de nærmest fortelle om mobbing av dem
som våger å protestere.

Statoil/Mobil
På et møte i Statoil/Mobil-gruppen hvor også Brownaker var til stede, ble konflikten drøftet uten at det ble
fattet noe vedtak. Arbeiderne blir henstilt til å avblåse
streiken slik at man kan få igang forhandlinger.
Det blir også understreket at dette er en ulovlig konflikt.
En rekke alternativer er vurdert, men man vil avvente noe mer utviklingen før det blir tatt avgjørelser.
Hver eneste dag er det 50-60 mann som går i land
og like mange blir sendt ut. Det betyr også at streiken
får tilført nytt blod hver dag. I går var det imidlertid
for første gang noen som nektet å reise ut på plattformen.
129
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- Vi har ikke noe der å ·gjøre så lenge streiken pågår, sa et par mann i et intervju med NRK, Bergen.
Assisterende prosjektleder Arne Rørnes i Brownaker
bekrefter overfor Arbeiderbladet at det i går var ansat.· te som ba om å få slippe å reise ut. Han hadde ingen
:oversikt over hvor mange det kunne dreie seg om .»
Arbeiderbladet 12.8.78)
Arbeiderblad-journalisten Willy Olsen har altså ikke
bare nøyd seg med å gjenta løgner som allerede er dementert. Han har også slengt på noen nye spekulasjoner om at det skal foregå regelrett mobbing fra aksjonsutvalgets side. Hvor han har dette fra får han selv
svare for.

7) Betongskaftene på Statfjord A -plattformen er festet på
havbunnen . Merkinga på skaftet til høyre, service-skaftet,
markerer dekkene i meter over havbunnen . Nedi dette skaftet, dypt under havflaten, ble fem arbeidere drept etter en
brann som avslører at Oljedirektoratet har kjent til giftgassfare i to år, uten å røre en finger.
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UVITENHET ELLER BLANK LØGN?
Verst er likevel Dagbladet. Den tidligere Aftenpostenjournalisten Hanne Gamnes turer fram med påstander
hun ikke engang gjør det minste forsøk på å begrunne.
«Streiken på Statfjord A er ledet av AKP(m-1)» heter
det. Artikkelen er slått opp som spiss på første side,
under tittelen «AKP lammer Statfjord A».
«Den ulovlige, AKP-ledede streiken på Statfjord A er
nå inne i sitt sjette døgn. Fire til fem årsverk går tapt
daglig i denne ulovlige konflikten ledet av en aksjonsgruppe med ml-eren Arnstein Hølmebakk i spissen,
som ble utløst på grunn av innskjerping av røykeforbudet ute på plattformen. For utenforstående virker
det meningsløst at over syv hundrede mann lar seg lede
til en aksjon på siden av de etablerte arbeidsmiljøutvalg og de valgte tillitsmenn for krav som i høyeste
grad gjelder flere hundrede menneskers daglige sikkerhet på en uhyre farlig arbeidsplass. Situasjonen ser i
øyeblikket låst ut. Men det foregår en slags utmatningskamp, hvor det store spørsmål er hvorvidt AKP
klarer å holde arbeiderne på plattformen innenfor sine
«tømmen>.
Olje- og engergiminister Bjartmar Gjerde gir sin fulle støtte til den måte Akergruppens tillitsmenn, med
fellestillitsmannen John Sakseide i spissen, har behandlet den ulovlige arbeidsnedleggelsen på. Gjerde ga
uttrykk for dette i et møte med LO-formannen Tor Halvorsen i går. I likhet med Statfjord-gruppens ledelse
og øvrige parter i saken , gir statsråden uttrykk for at
han mener det er fullt mulig å finne en løsning på røykespørsmålet over forhandlingsbordet.
Informasjonssjef Arne Halvorsen i Statoil sier til
Dagbladet at hovedledelsen i Statfjord-gruppen drøftet
situasjonen på et møte i Stavanger i går. Møtet ble
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holdt for gjensidig orientering. Halvorsen understreker
at begrensningene på røyking ombord er sikkerhetsmessig begrunnet. - Det er ·en klar forutsetning at arbeidet gjenopptas, deretter kan vi sette oss til forhandlingsbordet, sier Halvorsen, som ikke tror det vil være
vanskelig å finne fram til en måte å praktisere røykebegrensningene på.
At den ulovlige streiken har klare politiske fortegn
understrekes også av at arbeidsmiljøutvalget ombord
stod midt i behandling av røykespørsmålet da streiken
ble utløst søndag ettermiddag. Utvalget har ikke kunnet ferdigbehandle spørsmålet, såvidt Dagbladet kjenner til, på grunn av konflikten. Brownakers ledelse ved
assisterende prosjektsjef Arne Rørnes, sier til Dagbladet at denne saken klart hører inn under arbeidsmiljøutvalget, og at de henviser sine arbeidere til å ta kontakt med utvalget.
Boringen av produksjonshull er nå satt i gang ute på
Statfjord A . Under boring kan det være mulighet for
gasslekkasje. Alt tidligere har enkelte områder av
plattformen vært erklært for «varm», dette vil nå gjelde stadig flere områder av plattformen. Folk med lang
erfaring fra plattformer har overfor Dagbladet gitt uttrykk for at det er meningsløst å sette liv og materiell i
fare på grunn av røyking. Det arbeiderne krever er
spesielle røykeområder, for eksempel en egnet container eller annet oppholdsrom utenom boligområdet på
plattformen hvor de skal kunne ta seg en røyk innimellom matpausene som for de fleste er med tre timers
mellomrom . Slike løsninger må eventuelt godkjennes
av Oljedirektoratet.
Såvidt Dagbladet forstår er det all grunn til å innskjerpe røykeforbud på plattformen. Dagbladet har
selv erfart hvor lett varslingsanlegget for røyk utløses.
To røykende personer under en detektor var nok til å
utløse alarmen ombord. Det synes klart at utidig røyking vil kunne begrense verdien av vaktsomheten over132
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for varslingssystemene dersom disse blir utløst for
hyppig.
Alle klubbformennene i Akergruppen var i går samlet til møte i Bergen. Formennene slår fast medlemmenes rett til å røyke i arbeidstiden, men understreker at
arbeidet må gjenopptas slik at en kan komme i forhandlingsposisjon. Fellestillitsmannen John Sakseide
sier til Dagbladet at det er klart det må være. helt entydige regler ute på plattformen når det gjelder røyking.
Da han torsdag sammen med andre tillitsmenn var ute
på plattformen for å snakke med medlemmene, ble
disse holdt unna møtet som var tillyst. - Jeg har aldri
opplevd at en klubbformann er blitt hindret i å snakke
med sine egne medlemmer. Det er betegnende for hele
saken at det legges hindringer i veien for å finne fram
til løsninger; sier Sakseide. (Dagbladet 13/ 8-78)»
For en utenforstående virker streiken meningsløs, skriver hun. Og Dagbladjournalisten avslører seg tydelig
som utenforstående. Det virker heller ikke umiddelbart som hun har noe ønske om å rette på det.
Det er reint sludder, og dessuten arbeiderforakt, å
påstå at 700 arbeidsfolk skulle kunne la seg lure viljeløst ut i en streik. Dessuten er tallet på arbeidere langt
høyere. Fordi det hele tida har vært naturlig utskiftning på plattformen, er det mellom rundt 1000 som
har deltatt i streiken.
Det er positivt feil at Arnstein Hølmebakk er medlem av AKP(m-1).
Streiken gikk ikke på siden av det etablerte arbeidsmiljøutvalg eller tillitsmannsapparat. Tillitsmennene
på plattformen hadde trukket seg, slik tillitsmenn gjør
foran en streik, og deltok i streiken. Den endelige løsningen kommer i arbeidsmiljøutvalget, etter at Brownaker har sørget for at arbeidsmiljøutvalget ikke er intakt på noe tidspunkt tidligere i streiken. Tillitsmennene hun refererer til er klubbformenn på land og felles133
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tillitsmannen for Akergruppen. Men altså ikke de tillitsmenn som Brownaker-arbeiderne har valgt på plattformen.
Arbeidsmiljøutvalget sto ikke midt i behandling av
røykespørsmålet da Brownaker-arbeiderne, ELCON
og INCON gikk til streik. Hvis hun da ikke tenker på
at tillitsmennene på plattformen hadde arbeidet med
røykesaken i fire måneder uten å bli hørt av ledelsen
på plattformen.
Også når journalisten fra Dagbladet beskriver forhold som ikke har direkte med streiken å gjøre, er hun
- i beste fall - uvitende. Hun påstår at boring av
produksjonshull er satt i gang. Det er sludder. Når
streiken bryter ut, holder firmaet Loffland på med å
skyte ned conduktor-rør. Disse rørene skal omslutte
pipene når boring av produksjonshull blir satt i gang
på nyåret. Faren for å støte på gasslommer under dette
arbeidet er minimal, noe som blir godt illustrert ved at
ledelsen på plattformen gir «hot work permit» - tillatelse til sveising og brenning over hele plattformen uten spesielle restriksjoner.
Spørsmålet om Dagblad-journalisten mangler elementær viten om det hun skriver om, eller om hun ljuger bevisst, får hun selv svare for.
Spørsmålet er likevel ikke hvordan en enkelt journalist i en enkelt avis skriver ensidig, feilaktig og grovt
injurierende om en streik. Jeg har trukket fram dette
eksemplet fordi det viser hvor grovt pressa kan forvrenge sannheten om en streik. AKP-stemplet som blir
satt på streiken er ingen tilfeldighet, men vanlig kommunisthets i McCarthys ånd. Kunne noen tenke seg en ·
overskrift på førstesida av Dagbladet hvor det sto:
«SOSIALISTISK VENSTREPARTI BAK STATFJORD-STREIKEN?» Eller Venstre, Det nye Folkepartiet eller liknende? Sjølsagt ikke.
En annen ting er at AKP(m-1) er det eneste partiet
som gir sin fulle støtte til streiken.
134
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Ved siden av at artikkelen i Dagbladet spiller på fordommer, gjenspeiler den også en forakt og fiendtlighet
mot streik generelt, og denne streiken spesielt. Ser en
på hvordan Dagbladet dekker streiken under ett, forsterker dette intrykket seg. Mens streiken pågår omtaler Dagbladet den bare to ganger. Første gangen i en
liten tospalter tirsdag 8. august. Denne tospalteren formidler videre alle de løgnene Brownaker har plantet
om streiken. Andre gangen er den artikkelen som er
omtalt ovenfor.

DAGSREVYEN OG ARBEIDERPARTIAVISENE SAMME ULLA
Men Dagbladet er langt fra enestående i å så misforståelser, forvridninger og løgner - kort sagt å gi arbeidsgiversidens versjon av streiken. Dagsrevyen har
daglig sendinger om streiken, men tar aldri kontakt
med de streikende. Det er et grovt brudd på presseetiske regler når Norges største nyhetsmonopol overhodet ikke lar begge parter få komme til orde.
Arbeiderparti-avisene går ikke grovt ut mot de streikende før det blir klart at tillitsmannsapparatet og LO
ikke klarer å få de streikende til å gå tilbake til arbeidet før kravene er innfridd. Men da unnser heller ikke
Arbeiderparti-avisene seg for å produsere de mest hatefulle spekulasjoner og løgner. Det verste eksemplet i
Rogalands Avis fredag 11.8. (Se faksimile) Spekulasjonene omkring Hølmebakks person har forøvrig ført til
rykter som på mange måter er til å smile av, men som
like fullt er en psykisk belastning for han. Det har blitt
tisket og hvisket om at Hølmebakk skal ha ledet Jøtulstreiken, Linjegodsstreiken, streiken på Wollebekk
Champignon og flere. I tillegg sies det at han skal være ferdig utdannet jurist. Alt dette er tatt ut av løse
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lufta. Hølmebakk har arbeidet i en årrekke på Nyland
Vest, og har aldri satt sine bein verken på juridisk fakultet eller noen av de arbeidsplassene han skal ha ledet streiker på.
Men bl.a. Dagbladet og Rogaland Avis finner det for
godt å spre spekulasjoner om en person som blir valgt
til en av tre offentlige representanter i Statfjordarbeidernes demokratisk valgte aksjonsutvalg. At dette
kan ramme Hølmebakk privat, er selvsagt et hensyn
som disse avisene ikke finner noen som helst grunn til å
ta når formålet er å knekke en streik.
Statfjord-arbeiderne framhever sjøl at Dagsnytt i radio, uten å sjekke, gjenga meldinga om at det skulle
være dannet en anti-streikekomite. Som påvist var dette en rein provokasjon. Dagsnytt tar del i provokasjonen ved å offentliggjøre en slik melding uten videre.

MEN NOEN SKREV SANT.
De avisene som til nå ikke er nevnt, kan ikke klandres
spesielt for dårlig eller usaklig dekning av streiken.
Verdens Gang lot for eksempel begge parter komme til
orde, og kjørte ikke ut noen spesiell hets mot de
streikende, uten de uttalelser som de streikendes motpart kom med. Det Verdens Gang gjør er å komme
med en platt artikkel etter at streiken er avsluttet, hvor
Statfjord-arbeiderne blir oppfordret til å slutte å røyke.
Stavanger Aftenblad og Aftenposten ga hele tida utrykk for at de var motstandere av streiken. Stavanger
Aftenblad skrev på lederplass at det var en skrullete
streik, og ga gjennom tegninger og kommentarer inntrykk av at streiken var en «røykestreik». Avisa var
også med på å spekulere i om streiken var ledet av
AKP(m-1), men reserverte seg samtidig, og sa klart fra
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at avisa ikke hadde holdepunkter for å fastslå det kategorisk. Samtidig brakte Stavanger Aftenblad intervjuer med de streikende. Det samme kan stort sett sies
om Aftenposten. Begge disse avisene dekket streiken
på en slik måte en kan vente av en borgerlig, noenlunde redelig avis. Hvor djupt redeligheten stikker, får en
derimot se etter streiken. Aftenposten fabler om «Militærjustis uten revolver» og Stavanger Aftenblad gjør
seg til talsmann for kommunistjakt i McCarthys ånd
og den sunne fornufts navn.
Men under streiken skriver disse to avisene lite de
ikke har viss ryggdekning for å skrive.
Klassekampen er den eneste av avisene som på lederplass gir streiken full støtte. Streiken var hovedoppslag
de fleste dagene i uka streiken pågikk. Begge parter
slapp til i spaltene, men Klassekampen lot de streikende få best spalteplass.
Klassekampen var også den eneste av avisene som
brakte støtteuttalelser til de streikende.
Under hele streiken ga Bergens Tidende god spalteplass til de streikende, og deltok ikke på noe tidspunkt
i ryktespredningen og hatkampanja til det mangehodete «knekk streikem>-trollet. På lederplass skrev avisa
at streiken var ulovlig og tariffstridig, men samtidig at
den ikke var grunnløs.
Pressedekningen i Bergens Tidende er som sådan et
eksempel for alle aviser. Avisen hadde sin mening om
streiken. Bergens Tidendes presentasjon av streiken ble
ikke påvirket av avisens standpunkt at streiken var tariffstridig og ulovlig. Det var fullt mulig å danne seg et
annet bilde og syn på streiken enn det Bergens Tidende
hadde etter å ha lest hva Bergens Tidende skrev.

SKAL AVISENE TÅKELEGGE?
For dyktig og redelig journalistikk fikk Bergens Tiden137
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de påpakning av redaktøren i Statoil, i form av et svar
på en lederartikkel. Denne polemikken mellom redaktøren i Bergens Tidende og redaktøren i Statoil er interessant, fordi den avslører at.pressa sin funksjon i slike konflikter heller er å tilsløre enn å fortelle sannheten.
Her følger den:

Mangelfull informasjon
Den uryddige konflikten på Statfjord-plattformen har
illustrert hvor viktig skikkelig informasjonsvirksomhet
er i slike situasjoner. Det har ikke vært lett for massemedia å finne ut de egentlige årsaker bak den ulovlige
streiken. At røykepauser og toalettproblemer skulle
forårsake en slik omfattende konflikt, er det bare de
færreste som tror.
De streikende har såvisst ikke latt seg be to ganger
før de uttalte seg, og deres versjon ble i liten grad imøtegått av arbeidsgiverne. Men er dette den hele og fulle
sannhet?
Vi skulle tro at alle ville være interessert i at massemedias arbeidsmuligheter er de beste under slike forhold. Allmenheten har et naturlig krav på å få skikkelige opplysninger om en konflikt som ble ualminnelig
kostbar - det dreier seg om noe så banalt som våre
skattepenger.
For å kunne gi noenlunde holdbare informasjoner
om en streik av denne type, sier det seg selv at massemedia burde ha anledning til å dra ut til plattformen
for å danne seg et utførlig bilde av situasjonen, av
stemningen og miljøet. Men det skjedde ikke- Statoil
ønsket ikke representanter for presse og kringkasting
ut på selve arnestedet for konflikten.
Dette er en kortsiktig holdning. Hva var det man
fryktet? Unnskyldninger om praktiske transport-problemer er lette å ty til, men de holder ikke. Det er mer
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enn beklagelig at de ansvarlige instanser i Stavanger
ikke har vært sitt ansvar bevisst her. Det vil soin så ofte før straffe seg.
(Leder i BT 14. august 1978)

«Mangelfull» informasjon?
Av redaktør Arne H. Halvorsen, Statoil

Bergens Tidende hevder i en lederartikkel mandag
14. august at informasjonen i forbindelse med konflikten på Statfjord A-plattformen var mangelfull, og
retter i denne forbindelse sterk kritikk mot Statoil.
La det i utgangspunktet være klart at konflikten primært var et forhold mellom Brownaker og· arbeidstakere som dette selskap administrerer. Følgelig måtte
informasjonene i første rekke komme fra disse kildene, og vi har ikke registrert noen åpenbar svikt på dette punkt. Brownaker-ledelsen var tilgjengelig for pressen under hele konflikten, og via telefon til plattformen var motparten like lett tilgjengelig.
Hverken Statoil eller operatøren Mobil var noen direkte part i konflikten. Det forhindret likevel ikke at
undertegnede, som talsmann for Statfjord-gruppen,
brukte mesteparten av forrige uke til å besvare pressehenvendelser om konflikten. Det faktum at vi sist fredag mellom kl. 08.00 og 22.00 hadde ca. 85 telefonsamtaler om denne saken gir formodentlig et begrep
om situasjonen. Derfor tar vi heller ikke BTs påstand
om mangelfull informasjon for tungt.
Det som står igjen av BTs kritikk er misnøye over at
pressen ikke kom ut til plattformen under konflikten~
Det burde alvorlig talt ikke være så vanskelig å skjønne at man nødig bringer presse, fjernsyn og radio ut til
en plattform som er i ulovlig streik, som mange gode
krefter via mange forskjellige kanaler forsøker å løse.
I en slik situasjon trenger man en viss grad av arbeids-

ro.
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Når BT med bakgrunn i at avisen ikke kom ut til
plattformen skriver at «Det er mer enn beklagelig at de
ansvarlige instanser i Stavanger ikke har vært sitt ansvar bevisst» kan det umulig være gjennomtenkt. Det
motsatte er tilfelle: Hvis vi gjennom et presseoppbud
på plattformen i den kritiske situasjonen hadde bidratt
til å låse fast standpunktene og dermed vanskeliggjøre
en løsning, ville vi virkelig opptrådt ansvarsløst.
Det forundrer oss at BTs sjefsredaktør med sin bakgrunn som informasjonssjef i Bergen kommune ikke
forstår dette.
Redaktør Arne H . Halvorsen skriver bl.a. «at det er
klart det er plattform-operatørens ansvar å sørge for
at det ikke kommer presse ut på plattformen under en
ulovlig konflikt». Med andre ord - han griper fatt i
at det spesielle ved en konflikt off-shore, er isolasjonen fra omverdenen. Et presseoppbud ute på plattformen kunne bidra til å låse fast standpunktene, hevder
han. Egentlig mener han vel at hvis journalistene ved
selvsyn fikk se hvilke arbeidsforhold arbeiderne streiker mot, og fikk høre deres egen framstilling i deres
eget miljø, ville det blitt vanskeligere for «mange gode
krefter» å knekke streiken, og det ville blitt vanskeligere å bruke pressa til hets og spekulasjoner mot de streikende.
Han skriver at det forundrer han at BTs sjefsredaktør ikke forstår dette. Med andre ord anser han det
som en plikt for pressefolk å la være å gjøre undersøkelser, hvis det er etter arbeidsgiverens ønske.
Redaktøren i Bergens Tidende er da heller ikke
dummere enn at han skjønner dette. Og han svarer slik
en ærlig forsvarer av ytringsfriheten må svare:
Det forundrer oss sterkt at redaktør Halvorsen setter
konflikten på Statfjord-plattformen i en særstilling
blant ulovlige streiker. Han kan umulig mene noe an140
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net, for det er tydelig at massemedia etter hans skjønn
bør holde seg langt unna åstedet for slike konflikter.
En slik holdning kan vi slett ikke akseptere, og vi har
heller aldri gjort det. Ved andre ulovlige konflikter har
massemedia prøvd å danne seg et fyllestgjørende bilde
av konfliktsituasjonen ved å oppsøke arbeidsplassen,
og har i de fleste tilfelle fått adgang der. Vi kan vanskelig skjønne at Statfjord-konflikten ville ha blitt mer
fastlåst om en del presseorganer hadde sloppet til.
Redaktør. Halvorsen ser for øvrig ut til å være litt i
tvil selv, når han i sitt innlegg skriver at «hvis vi gjennom et presseoppbud . . . hadde bidratt til å låse fast
standpunktene ... » Nettopp, en slik «fastlåsing» er i
høyeste grad hypotetisk. Herr Halvorsen eier vel like
lite av spåmannskunst som oss i så måte.
Når herr Halvorsen i sin elskverdighet finner det
hensiktsmessig å nevne sjefsredaktørens bakgrunn,
kan vi ikke dy oss for å uttrykke tilsvarende forbauselse over at Statoil-redaktøren - med sin mangeårige
pressebakgrunn - tydeligvis helt har glemt massemedias plikt til å gi allmennheten et så nyansert og korrekt bilde av en konflikt som overhodet mulig.
Red.

PRESSEDEKNINGEN VIKTIG
Pressedekningen av en streik er viktig. Andre streiker
har blitt hardere rammet av løgner og spekulasjoner i
pressa enn Statfjord-streiken. Det finnes det mange
eksempler på.
Hvordan pressa skriver om en streik vil ofte ha stor
betydning for hva andre folk, som ikke har konflikten
inn på livet, vil mene om konflikten. To ting er grunnleggende viktig for at en streik kan bli ledet til seier.
Den første er det indre samholdet, den andre er støtte
utenfra.
141
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Det finnes et lite indisium for hvordan pressedekningen påvirket folks tenkning om streiken. Tirsdag
8. august har VG intervju med fem på gata. Fire av de
fem har forståelse for kravene til de streikende, og gir
uttrykk for at de støtter streiken. To dager seinere har
Klassekampen intervju med fire på gata. En av de fire
gir streiken full støtte. De andre tre sier at det er vanskelig å vite noe om sikkerheten i Nordsjøen. Hvis det
er farlig å røyke er det nødvendig med et forbud. De
sier altså akkurat det pressa har presentert. At arbeiderne streiker for å få lov til å røyke der det er farlig,
og det må de ikke. Og dessuten at det er vanskelig å ta
standpunkt.
Selvfølgelig kan denne tendensen være et tilfeldig
utslag av at VG-journalisten og Klassekampenjournalisten spør forskjellige mennesker. Men som indisium er det klart nok. Gjennom sine skriverier om
streiken har de fleste avisene mer bidratt til å tilsløre
enn til å informere om konflikten og bakgrunnen for
den.
Redaktør Halvorsen i Statoil understreker jo nettopp at dette er pressas funksjon i slike konflikter.
Hvilken vekt arbeidsgiverne la på pressedekninga blir
illustrert gjennom en annen liten historie. Klassekampen var den avisa som ved siden av Bergens Tidende
hadde fyldigst omtale av streiken.
Klassekampens distribusjon sendte hver dag det var
omtale av streiken, en bunke aviser ut til Statfjord A.
De var adressert til Arnstein Hølmebakk fordi det ikke
fantes noen annen adresse. Disse avisene fikk Hølmebakk utlevert fem minutter etter at Statfjord-arbeiderne hadde tatt opp igjen arbeidet. Og da fra personalkontoret. Hvorfor Klassekampen ikke ble utlevert
under streiken, og hvorfor de skulle innom personalkontoret, - det er spørsmål som ledelsen på plattformen neppe kommer til å besvare noen gang. Leserne
får bruke fantasien sin hvis de vil vite svaret.
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Men samtidig som Klassekampen ble holdt tilbake
ble Rogalands Avis, med grove spekulasjoner om streiken og Arnstein Hølmebakks person spredd i bunkevis
under streiken . Det skulle ikke være så vanskelig å tenke seg svaret på «Hvorfor» her heller.
Faktum er at de aller fleste avisene var motstandere
av streiken. Fra en viss fase i streiken, etter at det
mangehodede «knekk streikem>-trollet hadde brukt
opp det meste av sine utspill, ble slike løgner spredd
systematisk, og gjengitt like systematisk i det meste av
pressa.
Det som gjør dette bildet tydelig er unntagelsene.
Først og fremst Bergens Tidende og Klassekampen.

8) En firemannslugar. Arbeiderne har krevet at to skal arbeide dagskift og to nattskift av de fire som blir plassert sammen
på en lugar. Likevel er reglen at f ire mann må sove på dette
trange rommet samtidig. Og da blir det dårlig med både luft
og søvn .
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Kapittel 11
SØNDAG 13. AUGUST:
REINVASKING OG BAKVASKING

Søndagen går det et rykte over plattformen. Ledelsen
på plattformen vil sende hjem Hølmebakk, sies det.
Det utløser spontane aksjoner blant flere grupper. Noen setter seg bare rett ned, og sier at de gjør ikke et
handtak før de får klar beskjed om at Hølmebakk får
bli.
Og Hølmebakk blir ikke sendt hjem.

ETTERPÅ-FORHANDLINGER
Klokka seks lørdag ettermiddag, etter at arbeidsmiljøutvalget har avsluttet sitt møte, begynner forhandlinger mellom Brownaker og fellestillitsmannen og visefellestillitsmannen i Akergruppen.
Forhar.dlingsresultatet er ferdig søndag, og blir lagt
fram umiddelbart.
Forhandlingene mellom Aker-tillitsmennene John

Sakseide og Gunnar Nilsen, og Brownaker-sjefene
Randy Davis, Arne Rørnes og F. Skouverøe er proforma. Konflikten er allerede løst og Statfjord-arbeiderne
har fått sine garantier om at plakaten skal bli tatt ned
etter arbeidsmiljøutvalgets møte dagen i forveien. Forhandlingene
mellom
Brownaker
og
Akertillitsmennene er altså et forsøk på å gi skinn av at
konflikten ble løst gjennom det faste tillitsmannsapparatet på land.
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Dette er protokollen på møtet:
l. Brownaker beklager at innskjerping av røykeforbudet ikke ble forelagt hovedverneombud/tillitsmenn
før det ble iverksatt.
2. Som en midlertidig løsning frem til borestart, vil
det bli gitt muligheter for tilleggspauser mellom de
fast etablerte lunch- og kaffepauser.
3. De som i disse pauser har behov for å røyke, kan
oppsøke spesielle områder, hvor røyking er tillatt.
4. Etter boring er begynt, vil det bli vurdert om disse
tilleggspausene kan fortsette i henhold til tilgjengelig plass innenfor sikre områder på plattformen.
5. Partene er enig i at det før borestart skal være klarlagt en permanent ordning.
6. Partene er også enig i at det er behov for å be arbeidsmiljøutvalget intensivere sitt arbeid.
Randy Davis, (sign.)
John Sakseide, (sign.)
Prosjektsjef
Fellestillitsmann,
Akergruppen
Arne Rørnes, (sign.)
Gunnar Nilsen, (sign.)
Assisterende prosjektsjef
Klubbformann,
F. Skouverøe, (sign.)
Nylands Mekaniske
Assisterende divisjonssjef
Verksted
Ut over dagen kommer nyhetene i radio med opplysninger som tyder på at konflikten har blitt løst gjennom forhandlinger mellom Brownaker og Aker-tillitsmennene. Igjen viser nyhetsmonopolet på Marienlyst
forkjærlighet for små variasjoner over hva som virkelig skjedde:
«Tillitsmennene i Akergruppen og leiinga i Brownaker Offshore har blitt samde om reglar for røyking
ombord på Statfjord A-plattforma. Det var striden om
desse reglane som førte til at 700 tilsette på plattforma
streika frå sist søndag til igår. Dei tilsette får no høve
til å ta pauser mellom dei faste lunsj- og kaffepausene,
145
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og dei som ynskjer det kan då gå til spesielle område
på plattforma der det blir lov å røyke. Brownaker seier
seg lei for at røykeforbodet ikkje blei drøfta med hovudvernombudet og tillitsmennene før det blei sett i
verk. Fellestillitsmannen i Akergruppen, John Sakseide, seier til NRK-Bergen, at streiken kunne ha vore
unngått dersom røykeforbodet hadde blitt drøfta med
tillitsmennene på førehand. Den avtalen som partane
no har blitt samde om skal gjelde fram til boringa frå
Statfjord A-plattforma tek til. I mellomtida skal partane så tinge om ein fast avtale.»
(NRK Radio 13. august 1978 kl. 15.00 og kl. 16.30)
Men tiltross for at NRK gir et forvrengt bilde av hva
som løste konflikten, dokumenterer de at det enda
ikke er farlig å røyke på Statfjord. De sier at avtalen
skal gjelde fram til boringa tar til. Med andre ord tilbakeviser NRK det som hele tida har blitt hevda fra
den kanten: At røykeforbudet ble innført på grunn av
økt gassfare i forbindelse med boring.
«Forhandlingsresultatet» blir tatt opp i et nytt møte
i arbeidsmiljøutvalget denne søndagen. Av en eller annen grunn er John Sakseide og Gunnar Nilsen til stede. Arbeidsmiljøutvalget gir enstemmig sin tilslutning
til resultatet. Som om dette skulle bety noe som helst.
«Forhandlingsresultatet» mellom BA-ledelsen og
Akergruppe-tillitsmennene er jo, bortsett fra på ett
punkt, oppkok av vedtak i arbeidsmiljøutvalget dagen
i forveien.

TILLITSMENNENE:
INGEN REPRESALIER!
Halv åtte søndag kveld har Statfjord-arbeidernes tillitsmenn mange saker som står på dagsorden, først og
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fremst oppsummering av streiken og hva som må gjøres for å følge opp den gunstige situasjonen for faglig
arbeid som resultatet av streiken har ført med seg.
Tillitsmennene er misfornøyde med at arbeidsmiljøutvalget har vedtatt at det skal være nødvendig å spørre formannen i gruppa før en kan gå på toalettet eller
ta en fem-minutter. Det blir vedtatt å henstille til arbeidsmiljøutvalget å ta denne saken opp på nytt, og
forandre vedtaket.
Forhandlingene til Sakseide blir tatt opp. Full enighet blant tillitsmennene om at konflikten ble løst i arbeidsmiljøutvalget, og at kravene var innfridd før
Sakseide satte seg til forhandlingsbordet. Tillitsmennene går også sterkt mot spekulasjonene om at det skal
finnes motsetninger mellom det valgte tillitsmannsapparatet på plattformen og aksjonsutvalget og allmannamøtene under streiken. Svartmalingen av streiken
blir også tatt opp. Følgende uttalelse blir enstemmig
vedtatt: «Tillitsmenn og kontaktmenn på Statfjord A
avkrefter alle forsøk på å svartmale aksjonene på Statfjord A. Denne aksjonen har aldri vært politisk. Når
det gjelder spekulasjoner omkring Hølmebakks politiske innstilling så har dette ingen ting med saken å gjøre. Arbeiderne her ute er voksne fagorganiserte, som
har gått til en rettferdig og overveid aksjon.»
Det som seinere skal vise seg å være det kanskje viktigste _vedtaket på tillitsmannsmøtet, er at tillitsmennene forplikter seg til å følge opp vedtaket fra allmannamøtet 12. august. Tillitsmennene forplikter seg til å
ikke godta represalier som følge av streiken.
Organiseringa av tillitsmannsapparatet ute på plattformen blir også diskutert. Prinsipielt mener tillitsmennene at alle saker som kan løses etter direkte forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidere på plattformen skal løses på den måten. For å få dette til er
det viktig å samle alle som arbeider på Statfjord i en
fast organisert klubb. Også utenlandske arbeidere bør
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organiseres i denne klubben, mener tillitsmennene. Det
blir valgt en komite som skal utrede nærmere dette
forslaget om å lage . en fast organisert klubb ute på
plattformen. Komiteen får også til oppgave å ta seg av
pengestøtte som ble mottatt under streiken.
Til tross for at tillitsmennene på plattformen slår
fast at konflikten var løst før Sakseide hadde satt seg
til forhandlingsbordet, fortsetter presse og kringkasting å bringe til torgs at det var forhandlinger mellom
Akertillitsmenn og Brownaker som løste konflikten.

TRUSLER OM EKSKLUSJONER
. Sammen med reinvaskingsaksjonen for Sakseide kommer også en ny bakvaskingskampanje av Hølmebakk.
John Sakseide uttaler seg til Bergens Tidende om påstått trakassering på plattformen under streiken:
- Arbeiderne skal ha blitt tvunget til å komme med
selvkritikk for åpen scene. Vi ser alvorlig på saken,
sier Sakseide.
- Klubben i Akergruppen vil undersøke påstandene om at arbeidere på Statfjord A-plattformen ble trakassert under streiken. Det er blitt antydet at folk som
var uenige med aksjonsledelsen måtte gjøre selvkritikk
for åpen scene, og at dette enda til skjedde skriftlig. I
tilfelle disse ryktene er sanne, ser vi meget alvorlig på
saken, og det blir da opp til hver enkelt verkstedklubb
å avgjøre hva som videre skal skje.
Det er fellestillitsmann John Sakseide i Akergruppen
som sier dette til Bergens Tidende, etter at de 700 arbeiderne på Statfjord A lørdag formiddag vedtok å avblåse den en-uke lange streiken. Straks streiken var
slutt ble det også innledet forhandlinger med arbeidsgiveren om å få fjernet røykeforbudet, og i går kom
partene fram til enighet.
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Røykepauser
Det blir anledning til å ta ekstra røykepauser mellom
de faste spise- og kaffepausene i tiden fram til borestart om ca. to måneder. Arbeiderne kan røyke på spesielle steder på plattformen, og uten at det går ut over
sikkerheten. Sakseide karakteriserer avtalen som meget god, og mener hele aksjonen var fullstendig unødvendig.
Det andre kravet om å bedre de sanitære forholdene
om bord på plattformen vil bli tatt opp i arbeidsmiljøutvalget, og han tror ikke det vil by på problemer å få
dette løst. Feilen med hele aksjonen har vært at streikeledelsen valgte å gå utenom det vanlige tillitsmannsapparatet, og at aksjonsutvalget har vist slett interesse
for å få det inn i organisasjonsmessige former, sier
Sakseide.

Alvorlig
Det som han imidlertid ser på som svært alvorlig, er at
valgte tillitsmenn ble hindret i å møte fellestillitsmennene da de besøkte plattformen sist uke. Han mener
også det er uhørt å trakassere noen fordi de er uenige
med streikeledelsen. Klubbene har flere måter å reagere på i slike tilfelle, og den mest dramatiske er å ekskludere medlemmene. Sakseide ønsker ikke å si noe
om hva som kan bli aktuelt i dette tilfelle, heller ikke
om det er mulig å bevise at det har skjedd-slik trakassering av medlemmene.
(BT 14. august 1978)
Sakseide forsøker å knekke kampviljen til arbeiderne.
Til den første påstanden er det bare å si at arbeidernes
krav om røykecontainer er fire måneder gammelt, men
at det først var etter en ukes streik at bedriftsledelsen
var villig til å fire. Og dessuten at Brownakers beklagelse over måten røykeforbud-plakaten ble satt opp
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på, viser at det var Brownaker som brøt arbeidsmiljøloven.
Truslen om å suspendere medlemmene i aksjonsutvalget kommer heller ikke overraskende. Bakgrunnen
for det som Sakseide kaller trakasseringer var at tre
personer ble kritisert for streikebryteri på allmannamøte for de streikende, og bedt om å forlate allmannamøtet, siden de ikke deltok i streiken. De kom seinere
med en sjølkritikk til kameratene sine. Redelig nok, og
denne sjølkritikken ble da også godtatt. Men det var
ikke noen som pressa dem til å ta sjølkritikk.
Under overskriften:
«MILIT ÆRJUSTIS UTEN REVOLVER» skriver Aftenposten
Efter opplysninger Aftenposten har fått fra arbeidere
som har vært ute på Statfjord A-plattformen, har forholdene under streiken vært meget harde. Uttrykk som
«militærjustis uten revolver» blir brukt både av tillitsmenn på plattformen og tillitsmenn på land. Arbeidere
som ikke har rettet seg efter aksjonskomiteens ordre,
skal flere ganger ha måttet stå regelrett «skolerett» på
allmannamøtene og har beklaget sin opptreden.
Typisk nok blir det her ikke nevnt hvilke tillitsmenn på
plattformen og på land som har hevdet dette.
Aftenposten skriver videre: «Uttalelser fra arbeidere
som er kommet på land, og innholdet i et brev fra en
arbeider ute på Statfjord A-plattformen datert 9. august, som Aftenposten har mottatt, går ut på at det ble
gjennomført en beinhard justis fra aksjonskomiteens
side. Alle som har forsøkt seg med innvendinger har
blitt hengt ut.» I samme tone fortsetter artikkelen
«Riktignok slipper Hølmebakk til, og karakteriserer
dette som grov løgn, og at 'alt har gått bemerkelsesverdig rolig for seg'.»
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FULL ENHET OGSÅ ETTER STREIKEN
I et intervju i Arbeider-avisa 16. august med fem arbeidere som var i streik på Statfjord A oppsummerer
disse arbeiderne streiken på en måte som alle
Statfjord-arbeidere sikkert kan skrive under på:

Det var såvisst ingen «sigarett-streik», nei
Brownakers «american style» førte til arbeidernes sterke
reaksjon

- Det har vært så mange feilaktige informasjoner både i presse og NRK i forbindelse med streiken på Statfjord A-plattformen i forrige uke, at vi finner det nødvendig å sette visse ting på plass, sier representanter
for den tallrike trønderske kontingenten av Statfjord
A-ansatte, som har tatt kontakt med Arbeider-Avisa.
- For det første er det helt meningsløst å framstille
streiken som en «sigarett-streik». Alle godtar at det
må være røykeforbud på boreplattformen, selvfølgelig
gjør vi det. Det var forbudet mot å gå over på boligplattformen for å ta seg en røyk , og måten det ble presentert på, som fikk oss til å reagere såvidt sterkt.
Det var en plakat som ble slått opp, der det ble understreket at en overtredelse av røykeforbudet ville føre til ilandsendelse. Det var et diktat, som ikke hadde
passert de instanser som ifølge avtale og vanlig praksis
skal ha rett til å uttale seg.
- Vårt krav var at overtredelse av røykeforbudet i
første omgang skulle resultere i en advarsel, og vi
krevde også alternative steder der vi kunne ta en røyk,
såkalte «røykecontainere», slik man har det på Ekofisk og på den britiske Beryl A-plattformen. Men dette
ble bare avvist.
«AMERICAN STYLE»
Men problemet røyking er likevel bare ett av mange
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som har skapt vanskeligheter i forholdet mellom oss
som har vårt arbeid på plattformen og arbeidsledelsen.
Vi kan nevne toalettforholdene som er under all kritikk, og drikkevannsforsyningen.
Vi vil etterlyse viljen til samarbeid fra arbeidsledelsens side. Det er en «american style» i oljevirksomheten fremdeles, selv om det er norsk virksomhet det
dreier seg om, og denne «style» virker temmelig fremmed på norske arbeidstakere.
Temmelig illustrerende synes vi det er at en stor del
av kommunikasjonene, både muntlig og skriftlig, stadig foregår på engelsk. Det alene kan føre til misforståelser som en burde kunne ha unngått på en norsk
arbeidsplass.
TIL Å SMILE A V
De representanter for de trønderske arbeiderne på
Statfjord-plattformen som har henvendt seg til oss, er
fagarbeidere som er «utlånt» av sine arbeidsgivere, og
de er naturligvis organisert i sine LO-forbund.
De understreker alle at det er mangelfull kommunikasjon mellom dem som arbeider på plattformen og
tillitsmennene i land, og de mener at det var uklokt av
disse tillitsmennene, da de besøkte plattformen torsdag, ikke å ta kontakt med aksjonskomiteen.
- Hva har dere å si til påstandene om at streiken
var AKP-ledet eller sterkt inspirert fra det hold?
- Det har ingen ting med de faktiske forhold å gjøre. Det er påstander som vi smiler av. I streikekomiteen på 25 mann var alle politiske partier representert,
og det var i det hele tatt ikke noe politisk trekk i denne
streiken.
STERK MISNØYE
Den skyldtes utelukkende den sterke misnøyen med de
metoder som Brownaker-ledelsen har funnet det for152
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ID:ålstjenlig å gjøre bruk av, den mangel på respekt for
spillets regler som gjennom lengere tid er kommet til
syne.
Forøvrig bør det nevnes at det er feilaktig når det
ble hevdet at konflikten ble løst under forhandlinger i
land. Den ble løst på boligplattformen «Nortrym» natt
til lørdag, og det var allmannamøtet som ble holdt kl.
8 lørdag morgen som besluttet at arbeidet skulle gjenopptas samme dag kl. Il, på nøyaktig samme tidspunkt som møtet av arbeids- og miljøutvalget tok til i
Bergen.
Tirsdag 15 . august blir Arnstein Hølmebakk intervjuet
i Klassekampen om insinuasjonene mot aksjonsutvalget og eksklusjonstruslene mot han selv:

- Selv om seieren er vunnet, så er det jo fortsatt angrep på streiken deres?
- Ja, det har vi jo forsåvidt regna med.
- Hva synes du om påstanden at dette kunne Sakseide og Co klart å ordne opp i uten streik?
- Det er klart det er et veldig behov hos Sakseide
nå til å redde ansikt, fo rdi han vet han har tapt. Når
jeg snakker om tapt, så er det fordi han har vært den
viktigste hindringa for en løsning på denne konflikten.
Ellers vil jeg be deg lese Bergens Tidende i dag hvor
Sakseide legger opp til et angrep på meg der han direkte truer med eksklusjon. Det står i klartekst. Innholdet
i _det som legges fram er Sakseides , ikke Bergens Tidendes. Det han sier om streiken er forvrengninger.
Det har aldri vært snakk om trakassering eller uthengning av noen som har vært uenige i streiken. De har
hatt full anledning til å legge fram sitt syn, og det gjelder over hele linja at de har fått fair behandling.
ALLE LOJALE
Dette har de akseptert og de har sluttet lojalt opp
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om streiken de som har vært uenige. Jeg kan fortelle
at det er folk sorri' har lagt fram forslag på et tidlig
tidspunkt om at vi skulle gå tilbake til arbeidet og
gjenoppta streiken dersom det ikke ble forhandlinger.
Disse forslagene ble lagt fram for allmannamøte og
ved skriftlig avstemning så ble det overveldende flertall ·
for fortsatt streik. _])isse folkene slutta deretter lojalt
opp om streiken og enkelte har også vært med og jobba i aksjonsledelsen. De er nå svært glade for at seieren er vunnet. Dette er en fair og skvær måte å gjøre
det på, og vi har b'are gode ord å si om disse folka. Alt
som har vært gjort har vært prega av at motsetninger
har vært løst til alles tilfredshet.
- Har det vært snakk om tilfelle av streikebryteri?
- Det har værtJre tilfelle. Vi hadde håpet at dette
skulle være en intern sak hos oss, men jeg kan si at
dette er blitt skværa opp til alles tilfredshet.
- Ja, det er vel ingen tvil om at det må være disiplin under en streik?
- Nei, og den disiplinen har vært eksemplarisk og
det har alle vært fornøyd med. Det som har gjort at
streiken har gått så bra har vært det gode forholdet
mellom aksjonsledelsen og alle de andre gjennom allmannamøtene. Og her har det jobba folk fra absolutt
alle partier lojalt for at streiken skulle få en løsning.
- Er tillitsmannsapparatet i funksjon igjen?
- Ja, det har nå vært tillitsmannsmøter med et
sjeldent godt frammøte. Det er fatta en rekke enstemmige vedtak, bl.a. om forholdet til streiken, og disse
vil bli offentliggjort. De vil også ta opp spekulasjonene om at dette er
politisk streik, spekulasjoner om
min person og om tillitsmennenes forhold til streiken.
Jeg håper så mange aviser som mulig trykker dette.

'en

Tirsdag bringer Bergens Tidende et intervju med en
annen av de som har vært i streik:
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Statfjord-arbeidar:
Full oppslutning om streikekomiteen
- Leiinga på Statfjord A har handsama arbeidarane
dårleg. Den ulovleg oppsette plaka~ om røykeforbod
var dråpen som fekk begeret til å fl yta over. Det var
difor vi reagerte så sterkt at vi valde å gå til streik for
å markera våre krav, og det var heile tida full oppslutning om streiken og streikeleiinga ~ Det er Vidar Skjervøy som seier dette til Bergens Tidende. Han kom til
Flesland med helikopter saman me_Q__ elleve arbeidskameratar sundag kveld. Dei som Bergens Tidende snakka med, hevda at stemninga på plattforma no er bra,
ettersom dei har fått oppfylt krava sine.
Vidar Skjervøy avviser på det sterkaste at streiken
skulle vera leia av AKP(m-1). Han syner til at streikekomiteen har vorte fornya etter-k_yart som det var
mannskapsutskiftingar på plattforma, og at medlemane har vorte valde på allmannamøte, oftast samrøystes. Han hevdar at streikekomiteen har hatt ei brei
partipolitisk samansetjing, og at dei streikande har vore nøgde med det arbeidet som ko~een har gjort.
- Det har vorte hevda at dersom fellestillitsmennene i Akergruppen hadde fått snakka med dei streikande, ville konflikten vore løyst på eit tidlegare stadium?
- Det var eit allmannamøte som vedtok at tillitsmennene på land berre skulle få møta streikekomiteen.
Slik vi ser det ville konflikten vore løyst tidlegare dersom fellestillitsmennene ikkje hadde blanda seg inn i
saka. Det har vore somme som har hevda at vi burde
markert oss overfor tillitsmennene på land på eit tidlegare tidspunkt. Vi vonar likevel at tillita til desse tillitsmennene skulle kunna opparbeidast att når det har
gått ei tid.
- For mange som arbeider på Statfjord A har det
vore viktig å skapa ei markering mot leiinga. Vi vonar
at når streiken no er over vil det skje ei endring i den
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haldninga leiinga har synt mot arbeidarane, seier Vidar Skjervøy.
Til tross for at en rekke av de arbeiderne som har vært
i streik står fram og sier at aksjonsutvalget har vært
sammensatt av folk fra flere partier, og at jobben den
har gjoft, under hele streiken er rosverdig, fortsetter
spekulasjonene.
· Hensikten står klart fram for alle to dager før Arnstein Hølmebakk skal reise ut på plattformen sammen
med gruppa etter fjorten dagers avspasering. Han får
ikke klarering på offshore-kontoret på Nyland, men
derimot innkalling til et møte på Nylands personalkontor. Tilstede er personalsjefen, sjefen for nybygg, to
av medlemmene av klubbstyret på Nyland og Arnstein
Hølmebakk.
Møtet varer ikke lenge. Personalsjefen sier at det er
Nyland-ledelsens standpunkt at Arnstein Hølmebakk
aldri skal ut på Nordsjøen mer. Begrunnelsen deres er
at han har stilt seg til disposisjon som streikeleder av
en ulovlig streik.
Det er ingen som helst tvil. Arbeidsgiverne har gitt
blanke i alle fagre løfter. Dette er represalier.
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Kapittel 12
BARE VI STÅR SAMMEN
OG HOLDER LENGE UT
BEDRE ARBEIDSFORHOLD HAR VI
ALDRI HATT
I uka etter streiken er stemninga på plattformen bedre
enn den . noengang har vært. Tonen er en helt annen
mellom sjefer og arbeidere enn den var før streiken.
Nesten gemyttlig. Det er heller ikke noen som ser
skjevt på at folk tar røykepauser. Arbeiderne har satt
seg i respekt. Selv de som tidligere var ·skeptisk til
streiken er fullstendig enig i at streiken har hjulpet på
arbeidsforholdene.
- Bedre arbeidsforhold enn vi har nå, har vi aldri
hatt her ute, sier alle.
Det har ikke bare med tonen mellom sjefer og arbeidere å gjøre. Bevisene er mange og mer håndfaste enn
det , på at streiken førte til bedring i arbeidsforholdene.
En ny kaffebar som erstatter den som tidligere ble
stengt, blir åpnet. Drikkefontener kommer opp. Toalettene blir bedre.

SAKSEIDE P Å TYNN IS
Arbeideraristokratenes oppførsel under streiken blir
fulgt av mange øyne. Ikke bare de som er i streik legger merke til hva fellestillitsmannen i Akergruppen
foretar seg under streiken.
De som var med i streiken fra begynnelse til slutt går

.

157

www.pdf-arkivet.no (2017)

på avspasering i uka etter. For mange - og først og
fremst medlemmene i aksjonskomiteen - er det en
tanke som står i hodet på dem. Sove. Hvile ut. Streiken har vært en hard påkjenning.
For en arbeideraristokrat er det en fordel å være ansatt framfor å være valgt. John Sakseide er valgt av alle LO-organiserte i Akergruppen. Samtidig som han
lover suspensjoner og eksklusjoner i avisene, forsøker
han å gjenvinne tillit blant de som har valgt han.
Onsdag 23. august er han på Stord. Det blir tillyst
medlemsmøter for både dagskift og kveldsskift. På
dagsorden står for det første en orientering om streiken på Statfjord A, dernest orienteringer om tilpasningsforhandlinger.
Men bare det første punktet blir tatt opp. Sakseide
begynner med å fortelle hvor mye han har gjort som
fellestillitsmann etter at han «inntrådte stillingen» etter
Gunnar Nilsen i februar 1978. Han forteller at det var
han som tok initiativ til at klubbformennene kom ut
på Statfjord A og fikk kontakt med verneombudene
der ute. Etter at de var der ute i februar hadde de samlet seg i Bergen for å arbeide med sine inntrykk.
Dessuten hadde han sittet i granskingskommisjonen
etter dødsulykkene i skaftet. Han har gått hardt inn
for bedre sikkerhet, sier han. I mai var interessen til
Sakseide å bygge opp et nytt tillitsmannsverk på Statfjord.
At det er lite i samsvar med hva han uttaler til Bergens Tidende 15. august glemmer han kanskje i farta:
«Statfjord har brukbar tillitsmannsordning», sier
han da.
En hel masse har han å trekke fram. Han har arbeidet med endring av reiseregulativ, han har oppfordret
forbundsstyret i Jern & Metall til større engasjement i
off-shore-saker. Han har gått inn for større sikkerhet
ved transport i Nordsjøen, også før den tragiske
helikopter-ulykken i juni. Og han har engasjert seg ak158
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tivt i arbeidet med den nye off-shore-avtalen.
Dette blir naturlig nok oppfatta som et forsøk på å
rettferdiggjøre seg av de organiserte på Stord Verft.
Så refererer han hvordan streiken har sett ut fra
hans synspunkt. Han kommer ikke med direkte angrep
på de streikende foran øynene til Stord-arbeiderne.
Han nøyer seg med å beklage at hovedverneombudene
ikke tok kontakt med han før streiken var et faktum,
og at ingen kom på det ulovlige møtet han hadde innkalt.
Han sier ingenting om at det var første gang han var
på plattformen siden midten av februar .
Etter at Sakseide har holdt sin redegjørelse blir det
mulighet for debatt, - både på formiddagsmøtet og
ettermiddagsmøtet. På begge møter blir Sakseides redegjørelser kraftig imøtegått. På ettermiddagsmøtet
trekker en av de som tar ordet fram at Sakseide systematisk har angrepet arbeiderne for å forsvare arbeidsmiljøloven.
Ikke mye gevinst til Sakseide på dette møtet, altså.
Og i tida som følger blir det stillere om det langvarige, faglige oppgjøret som pampene har lovt. De har
ikke fått respons, og tør ikke føre det videre.

YRKESFORBUD
·28. august går Arnstein Hølmebakk ned på off-shorekontoret på Nyland for å hente billetter til neste tur ut
etter fjorten dagers avspasering. Men han er ikke klarert. Resten av gruppa er klarert, men ikke han. Han
får ikke forklaring på hvorfor før på et møte dagen etter. På personalkontoret, - med personalsjef, sjef for
nybygg, to medlemmer av klubbstyret samt Hølmebakk tilstede - blir det lagt fram slik: - Det er Nyland-ledelsens mening at Hølmebakk ikke skal ut på
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Nordsjøen igjen. Det skal ikke være noen som ·helst
tvil om hvorfor. Grunnen er at Hølmebakk har stilt
seg til disposisjon som leder for en ulovlig streik .
Det er opplagt at Nyland-ledelsen ikke har gjort dette i spontan trass. Antagelig har Mobil og Statoil stått
bak og trykket på. Antagelig har Nyland-ledelsen også
vært i kontakt med Kommunaldepartementet for å
sjekke om det er legalt grunnlag for å nekte Hølmebakk å reise ut. Og statlige myndigheter fornekter seg
ikke: ' '
'

- Mulig å flytte arbeidere på
disiplinært grunnlag
- Vi har domspraksis som sier at arbeidere som deltar aktivt i ledelsen av en ulovlig streik kan sies opp.
Det skulle bety at det formelt ikke skulle være noe i
veien for å foreta en forflytning av en arbeider på disiplinært grunnlag, slik Nylands Verksted nå har gjort
med Arnstein Hølmebakk. Men det er et springende
punkt om bedriften via en avtale har begrenset sin rett.
Fra den annen part er det hevdet at en slik avtale ble
inngått efter at streiken på Statfjord A-plattformen ble
avblåst, sier ekspedisjonssjef Kåre Halden i Kommunaldepartementet til Aftenposten.
Han kjenner ikke innholdet i den avtalen som er
inngått, og kan derfor ikke ta standpunkt til påstanden om at bedriften har gått inn på en begrensning av
sin styringsrett.
- Men selv om det er juridisk grunnlag for å flytte
denne arbeideren, kan man jo stille spørsmålstegn ved
om det er klok personalpolitikk i denne situasjonen,
sier Halden. ·
Han opplyser at spørsmålene om forflytning av arbeidere ikke er regulert av lov. Forflytning fra en-jobb
til en annen begrenses rent faglig, f.eks. ved at en lege
skal utføre en leges arbeide, og ikke skal settes til helt
andre oppgaver. Ved flytting på disiplinært grunnlag
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er det ikke slike begrensninger. Den mest kjente dommen i slike saker er Ha~merverk-dommen, . sier Halden.
(Aftenposten l . september 1978)
Dagsrevyen ligger ikke mye etter Kåre Halden i Kommunaldepartementet. Den tidligere VG-journalisten
Tore Johannesen intervjuer Hølmebakk. Hølmebakk
får to spørsmål. Det første er: Hvilket parti er du medlem av? Og da Hølmebakk svarer at han ikke er medlem av noe parti, spør Johannesen: Men hvilket parti
sympatiserer du med da? Ikke ett ord om den prinsipielle sida ved yrkesforbudet (Dagsrevyen l. september
1978).
Men Nyland-ledelsen og de eventuelle bakmennene
har forregnet seg.

HØLMEBAKK UT IGJEN - ELLERS ...
Dagen etter at Hølmebakk skulle begynt' i arbeid på
Statfjord A, holder tillitsmenn og kontaktmenn på
plattformen tillitsmannsmøte. Øverst på dagsorden
står Hølmebakk-saken. Det er en viss uenighet om det
er riktig å sende ut resolusjon med det samme eller om
de skal vente til neste dag. Full streik blir foreslått,
men forslaget blir trukket etter en del diskusjon.
Men det er full enighet om at tillitsmennene har å
holde seg til allmannamøtets vedtak om at represalier
ikke kan godtas. Bortsett fra en mann. Et hovedverneombud har vakt misnøye på plattformen fordi han har
utnevnt seg selv til koordinerende tillitsmann. Arbeidskamerater har like i forveien sett han med skilt på hjelmen hvor det sto: «Koordinerende tillitsmann». Denne
mannen fikk beskjed om å slutte med det tullet og få
av skiltet øyeblikkelig. Anmodningen ble fulgt. Som
10. - Streiken på Statfjord A.
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«koordinerende tillitsmann» har han også uttalt til avisene at:
« ... ingen er automatisk forplikta til å følge opp dette vedtaket (som allmannamøtet har gjort om at de
ikke kan godta represalier). Det vert i første rekke ei
sak for verkstedklubben på Nyland» (Bergens Tidende
31. august 1978).
Dette utsagnet må han stå til rette for. Men først etter at tillitsmennene har vedtatt at de ikke kan godta
represalier, og må følge opp allmannamøtets vedtak .
Tillitsmennene sender ut følgende vedtak:
tillitsmennene og kontaktmennene på statfjord a vedtar på møte 31. august at vi på ingen måte kan godta
at hølmebakk eller andre blir nekta eller hindra utreise
til statfjord a.
vi viser til vedtak på allmannamøte 12. august og på
tillitsmannsmøte 13. august der vi enstemmig har slått
fast at vi ikke tolererer represalier av noe slag.
vi understreker at det under aksjonen aldri ble valgt
noen aksjonsleder, men at hølmebakk med andre ble
utpekt som kontaktmenn og offentlige talsmenn for de
streikende. alle her ute er enige om at det arbeidet hølmebakk gjorde her, betydde mye for at konflikten
kunne løses. vi kan ikke godta at noen få da skal bli
utpekt som syndebukker, da det under hele aksjonen
var allmannamøtene som bestemte hva som videre
skulle gjøres.
vi håper at fellestillitsmannen og tillitsmennene for
akergruppen på land kan løse problemet med hølmebakk og andre som blir nekta fortsatt arbeid på statfjord a. vi ser det som særlig viktig at denne saka blir
løst fort og ikke glir ut i sand, så vi vet at disse folka
fremdeles får beholde jobben sin her ute. derfor vil vi
innkalle til allmannamøte onsdag 6. september 1978
kl. 1800 og overlate til allmannamøte hva som videre
vil skje, dersom vi til denne tid ikke har fått garantier
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om at hølmebakk og andre dette gjelder får beholde
arbeidet sitt her ute.
tillitsmennene er ikke i tvil om at det vil komme forslag om aksjon, og vi vil fraskrive oss alt ansvar for
hva som videre vil skje.
tillitsmennene og kontaktmennene på statfjord a
Dagen etter kommer forbundsstyret i Jern- og Metallarbeiderforbundet ut på plattformen. Det første de
gjør når de kommer ut er å spise lunsj . Et bord er reservert for dem i indre del av spisesalen. Maten er ikke
noe å klage på. Deretter blir de vist rundt på Statfjord
A, blir orientert om sikkerhetssystemer og liknende.
Det later i det hele tatt til å være en hyggelig utflukt
hvor tolv representanter for forbundsstyret koser seg
sammen med tre fra Statoil og en fra Mobil.
Helt til klokka er halv to. Da står forbundsstyret ansikt til ansikt med Statfjord-arbeiderne som nettopp
har vært i streik. De gjør det beste ut av det. Ikke et
vondt ord om streiken. Spør om ikke arbeiderne vil
legge fram problemene sine, så de kan ordne opp i
dem.
De får til svar at det er et problem som overskygger
alle andre akkurat nå. Yrkesforbudet mot Arnstein
Hølmebakk!
Forbundsstyrerepresentantene lover at de skal forsøke å gjøre noe med det. Men det kan ta tid, for det er
ikke sikkert at Mekaniske Verksteders Landsforening
har tid til slike forhandlinger umiddelbart.
Gjensvaret er så kontant som det kan bli. Forbundsstyret får bruke så lang tid de måtte ønske. Men onsdag 6. september skal Statfjord-arbeiderne ha allmannamøte, og hvis ingenting er skjedd vil det sannsynligvis bli streik.
Forbundsstyret må nærmest ligge på kne og be om å
få en ekstra dag hvis det.skulle bli nødvendig. De lover
å gi Hølmebakk-saken topp prioritet. · Motstrebende
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innrømmer arbeiderne at en dag kan de vel kanskje tåle.
5. september kommer det telex fra John Sakseide til
tillitsmennene på plattformen:

.,

haster
vennligst orienter om følgende:
i forbindelse med hølmebakk innledes forhandlinger
mellom norsk jern- og metallarbeiderforbund og mekaniske verksteders landsforening i oslo onsdag 6. september kl. 10.
nærmere orientering følger imorgen ettermiddag.
hilsen john sakseide
fellestillitsmann
. akergruppen

PAMPENE BLE PRESSET P Å GLI
Forbundsstyret har kommet i gli. Men ikke av seg selv.
Tidligere har Gunnar Nilsen, klubbformann på Nyland uttalt til Dagbladet at riktignok er klubben på
Nyland uenig i at Hølmebakk blir nektet utreise, og
har som standpunkt at Hølmebakk ikke skal overføres
til land. Men «eventuelle aksjoner på Statfjord A har
vi ikke kjennskap til. Etter min mening er det krefter
utenom verkstedklubben som er spesielt aktive i denne saken, og som presser på, sier Gunnar Nilsen. Han
vil ikke utdype nærmere hvem disse utenforstående
kreftene er». (Dagbladet l. september 1978)
Denne uttalelsen tyder jo ikke akkurat på at Nilsen i
·utgangspunktet er forberedt på å trø til for at Hølmebakk skal komme tilbake. Og hva er hensikten med
disse insinuasjonene om ikke å mistenkeliggjøre
Statfjord-arbeidernes vedtak mot represalier?
Nestformannen i LO - Leif Haraldseth - er heller
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ikke blant de mest militante. Han uttaler til VG at han
er noe forundret over at Nyland-ledelsen nekter Hølmebakk å komme ut igjen:
«Jeg kjenner saken bare av avisomtalene, men så langt
finner jeg denne disiplinærforføyningen noe underlig,
sier Haraldseth»»
(VG 2. september 1978)
Har forundring noen gang slått tilbake arbeidsgivernes
angrep på arbeiderklassen?
Fellestillitsmannen uttaler seg til Bergens Tidende etter at han er kommet hjem fra visitten på Statfjord.
Han sier da:
«- Som min personlige mening må jeg si meg uenig i
beslutningen om at streikelederen Arnstein Hølmebakk ikke skal få reise ut igjen til Sta'tfjord A. Jeg synes dette vitner om personalmessig dårlig politikk.»
(Bergens Tidende 2. september 1978)
Sakseide sier videre at vanlig forhandlingsprosedyre vil
bli fulgt. Saken vil bli tatt opp av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund dersom forhandlingene mellom
Nyland-klubben og Nyland-ledelsen ikke fører til noe.
Forbundsstyret vil ta saken opp med MVL, og hvis det
heller ikke fører til noe, vil saken sannsynligvis bli
oversendt LOs juridiske kontor til juridisk vurdering.
Etter Kommunaldepartementets utredning om dette
skulle Hølmebakk da ha små sjanser til å komme ut
igjen på plattformen. Når denne saken ikke tar den
veien til søppelbøtta som Sakseide beskriver, skyldes
det ikke at arbeideraristokratene plutselig har blitt militante ...
Onsdag 6. september holder Statfjord-arbeiderne
allmannamøte. Det er skarp uenighet på møtet. Sakseide har vært en tur ute på plattformen igjen, og for165
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talt at resultatet av forhandlingene vil foreligge fredag
8. september.
Det er skarp uenighet, men uenigheten går ikke på
om det skal bli streik eller ikke. Uenigheten går på om
det er riktig å sette seg med en gang eller å vente med å
streike til forhandlingene er sluttført. Det er ingen som
helst uenighet om hovedpoenget. Hvis ikke Hølmebakk kommer tilbake, må det bli aksjoner.
Med knapt flertall blir det vedtatt å avvente forhandlingsresultatet til forhandlingene er sluttført på
fredag.
Denne pressemeldinga blir sendt ut etter allmannamøtet:
«Det ble holdt allmannamøte for arbeiderne på Statfjord A onsdag 6. september angående Hølmebakksaken. Der ble det enighet om at vi skulle forholde oss
i ro til møte mellom N.J.M.F. og M.V.L. er avsluttet
fredag den 8. september der vi er lovt en avklaring.
Det blir holdt nytt allmøte umiddelbart etter. Det
var full enighet om at Hølmebakk skal ut igjen og ytterligere uthaling av saken vil ikke bli tolerert.
Arbeiderne på Statfjord A»
Og Statfjord-arbeiderne hadde støtte langt ut over
plattformen i denne saken. Et eksempel er en støtteuttalelse fra Stord Verft hvor det blant annet heter:
«Vi på Stord Verft a/s mener det er uholdbart at i
det hele tatt noen av arbeiderne skal holdes ansvarlig
for det som skjedde på Statfjord A, og Hølmebakk
må derfor få reise ut igjen. Vi vil gi vår fulle støtte til
arbeiderne på Statfjord A og Nyland Vest i deres reaksjon på det som er skjedd ... »
Det er helt klart for partene på hver side av bordet
at faren for ny. streik er overhengende. Både for forbundsstyret og for MVL er dette litt av et dilemma. På
den ene siden er begge parter innbitt innstilt på å få
demonstrert at forhandlingsveien er veien å gå i alle
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konflikter. Streiken på Statfjord A er et eksempel på
at kamp nytter som verken forbundsstyret eller MVL
liker. For å unngå at folk tar kamp for å få igjennom
kravene sine, har de vært med på å pønske ut AKPgnomen som sniker seg inn i fabrikker og på verksteder og lurer arbeiderne til å gå til streik. Det er egentlig det beste for begge parter om Hølmebakk ikke
kommer ut igjen. Så får de statuert et eksempel. Så får
de gitt Statfjord-arbeidernes kampvilje en smekk. Så
får de lært folk at det riktige er å stole på tillitsmannsapparatet og arbeideraristokratiet.
På den andre sida er stemningen på plattformen slik
at en ny streik er så godt som sikker dersom ikke Hølmebakk kommer ut igjen. Og da er tillitsmannsapparatet og forbundsstyret helt fallitt. Hvis forbundsstyret
ikke klarer å løse denne saken etter at de høytidelig
har gitt den høyeste prioritet foran øynene til
Statfjord-arbeiderne, hva vil det være igjen av tillit
da? Null.
Det er litt av et dilemma. Hvis kravene til Statfjordarbeiderne vinner seier, må hver arbeider i Norge se at
det er fullt mulig å slåss og vinne mot krisepolitikk og
nedskjæringer. Hvis kravene ikke går igjennom kommer nye millioner til å sile ut mellom kapitalistenes
fingre, og forbundsstyret står igjen med rumpa bar.
Det finnes bare en utgang, tross alt. Fredag kommer
følgende telex til Statfjord A:
haster
til: statfjord a v/william rager lund
ifølge avtale mellom mvl og jern + metall vil hølmebakk få jobbe på statfjord a
kopi av protokollen følger engang i neste uke
kollegial hilsen
john sakseide
fellestillitsmann
akergruppen

+++
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KAMP GIR SEIER
Grunnen til at Statfjord-arbeiderne fikk innfridd alle
kravene sine er først og fremst at de gikk til kamp.
Men det er også et poeng at denne kampen foregikk
nettopp på Statfjord A. Oljeindustrien spiller en nøkkelrolle i Arbeiderpartiets krisepolitikk. I alt blir det
reknet med at eierne av Statfjord-plattformen tapte
rundt 35 millioner kroner på den fem dager lange streiken. Når det heter tapte, er det verdt å legge merke til
at dette ikke betyr at olja har forsvunnet. Det betyr
rett og slett at fem dagers forsinkelse av anleggsarbeidet fram til produksjonsstart betyr at olja kommer
fem dager seinere opp. Det er fra før forsinkelser i
Statfjord-prosjektet. For hver av disse forsinkelsene
skjærer norsk og amerikansk kapital og norske myndigheter tenner i fortvilelse. Det er liten grunn for norske arbeidere og det norske folket å gjøre det samme.
«Streik er en skole i krigen, men ikke selve krigen»
har Lenin sagt. I den korte tida etter streiken har 700
utenlandske arbeidere ansatt i Brown og -Root og 110
mann fra Norsco Services fått sparken eller blitt demobilisert på Statfjord A. Det er uklart hvor stor sammenheng dette har med streiken, og hvor mye det har
med kapitalens vanlige skalting og valting med arbeidsfolk å gjøre. Det er «normalt» for kapitalistene å
kaste arbeidsfolk ut i utrygghet og arbeidsløshet hvis
det lønner seg.
Statfjord-arbeidernes kamp er et lærerikt eksempel.
Av denne streiken har catering-personalet i Nordsjøen
lært at det er mulig å stille krav, og kjempe dem igjennom. Denne streiken bidro til at Brown og Root-arbeiderne på plattformen protesterte mot den vilkårlige
ansettelsespolitikken, og krevde at den blei omgjort.
Og at de 22. september gikk til streik for blant annet
dette kravet.
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Streiken på Statfjord A er et eksempel den norske
arbeiderklassen kan bruke når aksjonene mot
Arbeiderparti-regjeringens bakstreverske krisepolitikk
når nye høyder. 15. september la Nordli-regjeringa ned
forslag om at den elementære retten til lønnsforhandlinger skulle bli forbudt i flere år framover. Streiken
på Statfjord A har vist hvordan slike angrep på arbeidsfolk skal møtes.

9) Statfjord A, Norges til nå dyreste industrianlegg. Dimensjonene er så enorme at mennesket er lite og ynkelig i sammenhengen. Men det er menn esker som har bygget opp alt
sammen. Og når disse menneskene går til streik, er det i
høyeste grad følbart. Etterpå regner arbeidsgiverne ut at
streiken har kostet dem 35 millioner kroner.
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Kapittel 13
STREIKEN PÅ STATFJORD A:
EN SPORE FOR Å REISE KAMPEN
I NORDSJØEN
ET INTERVJU MED TOR MOSTUE,
LEDER FOR FAGLIG UTVALG I AKP(m-1)
AKP(m-1) ga de streikende på Statfjord A sin fulle
støtte. AKP(m-l)s avis Klassekampen var også den
eneste avisa i landet som på lederplass kom med betingelsesløs støtte til de streikende.
Tor Mostue, leder for AKP(m-l)s faglige utvalg,
svarer i dette intervjuet på hvordan partiet vurderer
denne streiken.
~

Hvilken betydning hadde streiken for de som jobber på Statfjord, og de som ellers har arbeid i Nordsjøen?
- Dette var den første langvarige streiken på de
norske oljeinstallasjonene. Tidligere har en kort streik
mot en amerikansk arbeidsformann på en Ekofiskplattform ført til seier, men denne stre-iken var enda
mye vanskeligere og hardere. Vanskelig fordi en streik
i Nordsjøen risikerer å bli isolert, arbeidskjøperne har
en stor fordel i kontrollen over informasjon. Det så vi
jo blant annet på at det nekta pressa å reise ut til plattformen. En annen vanskelighet var at store deler av
.mannskapet ble skifta ut i løpet av streiken. De som
streika risikerte jo også store økonomiske tap. Og
streiken var hard, i den forstand at de streikende hadde mektige motstandere. Bak Brownaker sto Mobil og
regjeringa/ Statoil. De satsa mye på å knekke streiken,
fordi de skjønte at en seier ville bli en inspirasjon for
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alle Nordsjø-arbeidere til å aksjonere for bedre forhold. Derfor var det så imponerende at de streikende
sto imot presset og holdt sammen til seieren var sikra.
Det er mye å lære for alle arbeidere og progressive
folk, og det er bra at Oktober kommer med bok.
- De latinske arbeiderne som arbeider for Brown
og Root på Statfjord deltok ikke formelt i streiken.
Men de støtta den, og enheten mellom norske og utenlandske arbeidere var stor. Etter streiken har fellestillitsmann i Akergruppen, John Sakseide, sagt at han vil
gå inn for at bare norske arbeidere skal ha arbeid på
Statfjord i framtida. Din kommentar?
- En viktig side ved streiken var enheten som ble
skapt mellom norske og utenlandske arbeidere. Det
har vært kjørt mye propaganda mot fremmedarbeiderne i Nordsjøen; og reaksjonære forsøker stadig å kanalisere motstanden mot de utenlandske firmaene og
frykten for arbeidsløshet over i kamp mot fremmedarbeiderne. Såvidt jeg veit, har sånne ideer hatt en viss
grobunn også på Statfjord A. Derfor var det ekstra
gledelig at nordmenn og latinere sto samla i kamp. Stilen med å tolke allmøtene til spansk var bra. Jeg håper
at streiken vil gi varige resultater ved sammenslåing av
tillitsmannsnettet og andre former for faglig enhet på
tvers av firma og nasjonalitet i Nordsjøen. Denne prosessen er alt igang på Statfjord A. Streiken avlivet den
reaksjonære myten om at fremmedarbeidere er en «belastning» for den faglige kampen. Enda de risikerte
mer enn de norske arbeiderne - for eksempel hjemsendelse - sto arbeiderne fra Spania, Portugal og
Mexico fast i sin solidaritet. At de valgte å ikke formelt
erklære streik, var ingen belastning. Er det noe arbeidskjøperne frykter, så er det nettopp denne kampenheten mellom norske og utenlandske arbeidere. Jeg
vil ikke utelukke at da Brown. og Root etter streiken
erklærte at 700 fremmedarbeidere skulle sparkes, så
hadde det også noe å gjøre med at de ville kvitte seg
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med disse som nå har erfaringer fra streik. Det er mu-.
lig det ville kommet i alle fall, men det kom ihvertfall ·
beleilig. Det er nødvendig for framtida å være mer årvåken overfor oppsigelser og trakasseringer av fremmedarbeiderne.
-Aksjonsutvalget har fått mye hets, spesielt etter
at streiken var avslutta. Fra visse hold har det blitt påstått at streiken ikke var demokratisk, at aksjonsutvalget var diktatorisk osv.?
- Måten de organiserte streiken på er en annen nyttig lærdom. Sjøl om det var noen mangler, blant annet
informasjonen til de nyankomne, var organiseringa i
hovedsak veldig bra. Streiken ble drevet sånn som alle
seierrike streiker, med stort demokrati og åpen debatt
innad på streikemøtene, enhetlig opptreden utad. Tendenser til å splitte de streikende etter firma, og alle
forsøk på streikebryteri, ble slått ned på. At dette fikk
Aftenposten og Sakseide til å rase opp og tute om
revolverjustis, bør verken bekymre eller overraske !;lOen. Dette er helt typisk: den demokratiske sentralismen
er arbeiderklassens organisasjonsprinsipp. Derfor blir
det frykta av borgerskapet og tjenerne deres.
- Vil du peke på spesielle svake punkter i streiken?
- Det eneste jeg kan se som en svakhet ved streiken, er at det ikke kom noen oppfordring til støttearbeid. Det er mulig at de satsa på en kortvarig aksjon.
Isolert sett var jo saka «liten», så det var vel kanskje
ikke så rart. Men det er også andre ting å ta i betraktning. Mobil og regjeringa frykta eksemplet fra en vellykka aksjon, og arbeideraristokratene i Akerklubbene frykta for posisjonene sine. Hos Brownaker
var det vel også prestisje i bildet. Derfor burde de kunnet se muligheten for en langvarig aksjon, ved at motparten ville prøve å knekke streiken med utmattelse og
press. Det var jo nettopp det de forsøkte på. I en sånn
situasjon trur jeg det hadde styr ka streiken enda mer,
hvis de streikende hadde bedt om støtte fra land. Der172
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som klubber også utafor Aker-konsernet _og streikestøttekomiteene hadde blitt engasjert i solidaritetsarbeid, spredning av informasjon og pengestøtte, hadde
de stått enda sterkere. Blant annet ville det blitt vanskeligere for pressehetsen å slå igjennom. Det ville
vært en støtte både overfor familiene på land, og overfor de som kom ut i løpet av streiken.
- Men ville ikke det at de streikende ba om støtte
fra streikestøttebevegelsen lett føre til at streiken fikk
AKP-stempelet på seg?
- For det første ville en sånn støttebevegelse blitt
virkelig brei, og slett ikke begrensa til AKP . For det
andre satte pressa dette stempelet i alle fall, som regelen er når noen streiker. Og for det tredje trur jeg det
hadde vært helt avgjørende for muligheten til å holde
ut, dersom streiken hadde vart en del lenger. Når det
gjelder pressekampanja mot streiken, vil jeg gjerne
komme med en kommentar. En ting som slår en, er
hvor samkjørt propagandaen i de fleste avisene, radio
og TV virket. Om det skyldes tilfeldigheter, altså at reaksjonære redaktører instinktivt setter sine verste journalister på saker som denne og sørger for at stort sett
bare arbeidskjøperne og overløperne kommer til orde,
eller om det går ut signaler om hva pressa bør skrive
fra andre hold, veit jeg ikke. Resultatet var ihvertfall
elendig. Personlig kan jeg ikke helt forstå at norske
journalister finner seg i at yrket og mediet deres blir
misbrukt på denne måten. Det var jo knapt andre enn
Klassekampen og Bergens Tidende som fortalte leserne
sannheten.
- Men det var først på lørdag at så mange aviser
trakk fram AKP-spøkelset. Hva tror du grunnen var
til det?
- Det var jo det siste halmstrået, et siste forsøk på
å knekke streiken. De streikende har sjøl avvist det
som sludder. En breiere streikekomite enn den på
Statfjord A, skal du lete lenge etter. Men det er galt å
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tru at de trekker fram «AKP-stempelet» bare for å
«sverte» streiken.
AKP(m-l) er det eneste partiet som konsekvent forsvarer arbeidere i streik. SV støtter for eksempel noen
streiker, og bekjemper andre, som Linjegods-streiken.
Som partiapparat driver SV også lite aktivt støttearbeid for streiker som ledelsen der «godkjenner». Hvis
du skal isolere og «sulte ut» en streik er det derfor til
god hjelp om du klarer å presse de streikende til å ikke
ta imot støtte fra den progressive bevegelsen, fra AKP
eller fra streikestøttekomiteene. Dette er også en hensikt med AKP-hetsen. Og hvis det fins kommunister
på en arbeidsplass, vil de ofte få en framtredende rolle
under en aksjon. Dette er naturlig, fordi de fleste
kommunister er kampvillige og kan en del om organisasjon og taktikk som kommer til nytte under en
streik. Ingen streik har tapt noe på det.

-Anleggsarbeiderne på Statfjord vedtok etter streiken at de var sterkt misfornøyd med fellestillitsmannen i Akergruppen, John Sakseide, og de standpunkter han tok under hele konflikten. At Sakseide valgte
arbeidsgiversiden i konflikten kom vel ikke direkte
som noen overraskelse?
- Streiken på Statfjord A var en dramatisk «innføring» i vår analyse av arbeideraristokratiet. Borgerskapet har sine tjenere i fagbevegelsen. En sånn mann er
Sakseide, som gjorde absolutt alt for å dolke streiken,
og som tilmed etterpå har mage til å prøve å stjele
æren for seieren! Bak han står jo enda mektigere folk,
AP-toppene i Statoil og i regjeringa. Deres rolle er
klar, de er sjøl blitt kapitalister gjennom staten. Når
det gjelder lokale tillitsmenn, ble også våre vurderinger
bekrefta. De fleste tillitsmennene støtta streiken, mens
noen som hadde litt høyere posisjoner vakla under
press.
- Det har allerede vært en del aksjoner i Nordsjø174
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en, også før streiken på Statfjord A. Hva med framtida?
- Oljeindustrien blir stadig viktigere. Den er en
motor som driver ganske store deler av den norske kapitalismen. Den er det viktigste ekspansjonsområdet
for statskapitalismen og den delen av borgerskapet
som springer ut fra DNA. Den legger grunnlaget for
økt norsk imperialisme, samtidig som Nordsjøen er
full av amerikansk kapital som suger seg rike på norsk
olje og svette fra norske og utenlandske arbeidere. Enda profittene er skyhøye, holdes lønningene på et lavest mulig nivå. Det ser ut til at kapitalistene bevisst
bruker Aker-konsernet og noen av tillitsmennene der
til å presse lønna ned mot verksted-nivå, enda Nordsjøen er et anlegg, med dårlige forhold til og med.
Som streiken viste, er arbeidsforholda dårlige. At kapitalistene setter profitten over sikkerheten, har vi sett
klare bevis for.
På deler av Ekofisk er det enda verre enn på Statfjord. Og du har de såkalte «amerikanske» metodene
for arbeidsledelse. Så behovet for aktiv faglig virksomhet og for kamp slår en i øya. La oss håpe at streiken
på Statfjord A virker som en spore for å reise kampen
for bedre lønn og arbeidsforhold i Nordsjøen.
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10) «Fem minutter og en røyk», en rett som norske industriarbeidere har kjempa seg til, og som de ser på som sjølsagt.
Dette bildet er tatt før det blir forbudt å ta røykepauser på
Statfjord A .
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Et lite, sammenklemt samfunn midt
ute i Nordsjøen, der arbeiderne drar
hjem fra jobben bare hver annen uke.
Hav på alle kanter.
Skiftene går fra 0600 til 1800 og fra
1800 til 0600. Livet blir ikke gjort lettere
av elendige sanitærforhold og skrikende amerikanske bosser som kaller arbeiderne «white niggersn.
Et meningsløst røykeforbud utløser
streiken.
Denne boka følger den dramatiske
streiken på STATFJORD A i august
1978, fra dag til dag, helt fram til arbeiderne vinner full seier.
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