Finn Husberg, operatør
Finn Husberg, tidligere maskinsjef, maskinist på TCP2 på
Frigg, ansatt i Elf /Total. Nå pensjonist.
Finn Husberg begynte å arbeide på Friggfeltet allerede i 1977,
da for rederiet Peder Smedvig på boreriggen ”West Venture”.
Han gikk snart over til Elf og ble operatør, og fra 1981 var han
operatør på kompressorene på TCP2. Husberg var også med
på å starte EANOF, fagforeningen på Frigg og var aktivt
medlem i alle år.
Husberg forteller om arbeidet for Peder Smedvig på Friggfeltet mens byggingen og boringen på Frigg pågikk for fullt, om hvordan grenselinjen mellom
Storbritannia og Norge allerede da var en utfordring i forhold til sikkerhetsregler, og ansvar.
Etter at Frigg var ferdig utbygget fikk Husberg jobb i Elf og begynte som operatør. Han
forteller hvordan arbeidet til en operatør artet seg fra gassen kom opp fra brønnene til den ble
sendt i rør til St. Fergus. Han forteller om operatørenes ansvar, om bruk av metanol i gassen,
om frykten for hydrater og hva operatørene måtte gjøre for å løsne eventuelle hydrater. Han
forteller om fleksibiliteten som lå i det at en har to brønnhodeplattformer og to
prosessplattformer, hvordan gassen kunne rutes om og gjorde Frigg til en stabil leverandør av
gass.
Kompressorene på TCP2 var hans hovedansvarsområde i mange år. Han forteller levende om
kraften som lå i turbinene og om den endeløse buldringen de lagte, og om hvordan de
kolossale kreftene virket: ”Da kom to store gasskompressorer og to jetmotorer, samme type
jetmotorer som henger under en jumbojet. De yter 37000 hestekrefter pr. stykk. Så vi hadde
virkelig noe å sparke av gårde med. Når det sveiv så mange hestekrefter buldret det godt.
Hvis vi plutselig fikk noe i prosessen som var galt, en trykkalarm som var for høy, så stoppet
det. Du kan tenke deg de store massene som er i bevegelse, den enorme energien når der
sviver to slike jetmotorer på 37000 hestekrefter som har overført den energien til arbeid i
kompressorene. Når det i løpet av et brøkdel av et sekund
stoppet, svingte plattformen en halv meter for å ta av
energien. Det er kolossale krefter i sving. Spennende, meget
spennende. Driftskarakteristikken på kompressorene var
meget god.”

Gasskompressoren på TCP2

Så kom Frøy og oljeproduksjon til Frigg, og plattformene ble
bygget om. Husberg flyttet arbeidssted fra TCP2 til
kontrollrommet på QP. Han gjør seg noen tanker om når
arbeidet blir stillesittende og datastyrt: ”Det var en hel del
dataoperatører som fikk lov til å installere mye utstyr, såkalt
”nice to have” at det gikk over stokk og stein. En pumpe vi
skulle starte opp som hadde en startbryter og en stoppbryter,
hadde 120 alarmer. Vi kom jo aldri i gang. Det var en
frustrasjon og forbannelse. Vi savnet en mann i
organisasjonen som slo i bordet og sa at nå klipper vi av de
ledningene og legger det opp selv, for vi er jo her allikevel.
Det var en kamp og en forbannelse og fortvilelse. Folk
barka totalt sammen så vi måtte ta noen seminarer i

kommunikasjon. Når en skal ha 1500 beskjeder for å kunne åpne en dør og gå ut, så sprekker
du. Og det tror jeg går igjen. Det tror jeg er den dataverden vi lever i.”
Husberg var med på å opprette husforeningen EANOF i 1978 og forteller glødende om
oppstarten og kampen som ble ført, om samarbeidet med Ekofisk-komiteen, sammenslåingen
til Ofs og om hvordan Ofs oppnådde forhandlingsrett: ”Vi klarte et mesterstykke da Ofs fikk
forhandlingsrett. Det mente folk var en glipp fra vedkommende minister. Og dermed ble vi en
avtalepart. Arbeidsgiverne var frustrert over at vi fikk til det.”
I følge Husberg var dialogen mellom fagforeningen og ledelsen i Elf basert på gjensidig
respekt: ”Vi har hatt dyktige ledere som har kjørt en fin balanse. Vi har gitt og tatt og oppført
oss fint. Det har vært god dialog. Jeg kan bare skryte av at det alltid, også i dag, har sittet
sentrale folk i toppledelsen fra Total som har hatt en god kontakt med fagforeningen. Hver
minste forflytting, omstilling eller fremtidsplan for selskapet er blitt diskutert. Det har vært
full åpenhet og det har vært møter på restaurant på kvelden hvor problemer er tatt opp,
diskutert og det er kommet frem fine løsninger. Sentralt for å finne frem til løsninger har vært
gjensidig respekt. Løsningene vi har kommet frem til kan begge parter leve med.”
En av kampsakene til EANOF var skattefordelene for Elfansatte som arbeidet på britisk side
av grensen. Husberg forteller om hvordan fagforeningen var med på prosessen som kom frem
til den mest rettferdige ordningen for alle, men han forteller også om vanskene rundt hele
skatteproblematikken.
Mot slutten av intervjuet kommer Husberg inn på arbeidskulturen, hvordan etter hans
oppfatning, de forskjellige nasjonalitetene holdt seg for seg selv.
Intervju med Finn Husberg ble gjort av Gunleiv Hadland og Trude Meland på Norsk
Oljemuseum, 29. mars 2006.

