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Da Siv Stousland ble mam-
ma for første gang, jobbet hun 
offshore som sykepleier. Etter 
endt permisjon begynte hun 
igjen å reise offshore. Hun ville 
forklare for sønnen hvorfor hun 
var borte i to uker og hva hun 
holdt på med. Derfor lette hun 
etter en bok om livet på en olje-
rigg for små barn. 

Den fantes ikke, verken på 
biblioteket eller hos forlage-
ne. Derfor måtte hun skri-
ve den selv. Resultatet ble bo-
ken «Mamma jobber på platt-
form», som nå ligger klar i 
1000 eksemplarer på Stous-
lands kontor i Dusavik.

For de små
– Det finnes en bok som heter 
Alfred Offshore, men den er på 
over 300 sider og er illustrert 
med bilder. Den boken jeg har 
skrevet er for helt små barn, og 
forteller om dagliglivet på en 
plattform. Det er en bok med 

enkle og engasjerende tegnin-
ger rettet mot barn i barneha-
gealderen. Den er heller ikke ut-
datert om ti år, sier Stousland, 
som i dag jobber som bedrifts-
sykepleier hos North Atlantic 
Drilling.

Nå er det ikke lenger mamma 
i familien Stousland som reiser 
offshore, men pappa.

– Selv om denne boken he-
ter «Mamma jobber på platt-
form», kan den like godt være 
en bok som forteller om pappa, 
bestefar, onkel eller tante som 
jobber offshore, sier  Stousland.

– Jeg har fått mange positive 
tilbakemeldinger, og nå håper 
jeg at dette kan bli årets jule-
gave.

Sivert var inspirasjon
Det var Sivert (8) som var in-
spirasjonen, og det er han som 
er gutten i boken. På en av il-
lustrasjonene ligger gutten i bo-
ken på magen og tegner platt-
former. Sivert forteller stolt at 

tegningene på illustrasjonen i 
boken er basert på tegninger 
som han har tegnet.

Selv har han også lyst å job-
be offshore når han blir stor, og 
ikke bare fordi softisen er gra-
tis.

Traff tegner i barnehagen
Foruten Sivert, har Stousland 
også sønnen Albert (5) og dat-
teren Pernille (3). De har vært 
prøvekaniner for boken.

– Jeg sa til Albert en gang at 
jeg hadde hørt på musikk og 
sovet under helikopterturen. 
«Holdt du hendene på rattet 
da?» lurte han på. Derfor viser 
en av tegningene i boken at det 
er to piloter som styrer helikop-
teret, mens mamma sitter bak, 
sier Stousland. 

Boken forteller om sikker-
hetskurset, helikopterturen, 
messen, livet der ute, og om det 
å komme hjem, slik at små barn 
kan forstå hva det er foreldrene 
holder på med mens de er bor-
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Mamma reiser offshore til jul
hhSiv Vervik Stousland håper at boken om mamma som jobber på plattform, 

kommer til å ligge under mange juletrær hos offshoreforeldre i år.

Det var Sivert (8) som var inspirasjonen da mamma Siv Stousland fikk 
ideen om en barnebok om livet på en plattform.  Foto: Jarle aasland

te. Den er på 22 illustrasjonssi-
der.

Stousland ikke tegner selv. 
Men ved et heldig sammentreff 
viste det seg at Stefan Carlhoff, 
som jobbet i Kvaleberg barne-
hage der Sivert gikk da han var 
liten, var både flink å tegne og 
hadde lyst å være med på bok-

prosjektet. Og det var i 2011 da 
Stousland var i svangerskaps-
permisjon at prosjektet startet 
opp for fullt. 

– Det har tatt litt tid å bli fer-
dig. Vi ville heller gjøre det 
skikkelig enn å skynde oss, sier 
Stousland.

Hilde Øvrebekk lewiS
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