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Tale i forbindelse med overrekkelse av St Olavs Orden til Farouk Al-Kasim 

1. oktober 2012 

Av fylkesmann Tora Aasland 

 

Dear Farouk Al-Kasim, familiy, friends, excellency; 

It is a special pleasure for me to be here today on behalf of His Majesty King Harald V 
to give you the Knights Cross of the Royal Norwegian Order of St Olav. His Majesty the 
King is himself the Grand Master of the Order. The order of St Olav takes its name 
from Norway’s canonized king, Olav the Holy, and is a reward for distinguished services 
rendered to the country and mankind. You, Farouk Al-Kasim specially get the order for 
your outstanding contribution for Norwegian oil activity. 

If our distinguished guests from abroad will excuse me, I will keep to Norwegian in the 
rest of my speech. But I can assure you that we are very proud of him – in Norway and 
in Rogaland! 

For, kjære Farouk,  det er for din innsats for norsk oljevirksomhet du får ordenen, og 
det er den norske kongen som tildeler deg den. 

Derfor er det en stor ære og glede for meg å stå her i dag på vegne av Kong Harald V 
for å meddele at Kongen har utnevnt Farouk Al-Kasim til Ridder av 1. klasse av den 
Kongelige Norske St Olavs Orden for hans innsats for norsk oljevirksomhet. Jeg skal 
overrekke diplom og ridderkors til Farouk Al-Kasim, men først vil jeg si noen ord. 

Født i Basra i Irak i 1934, studerte geologi i London – et vellykket eksempel på 
viktigheten av studier i utlandet – og reiste tilbake til Irak med arbeid i et oljeselskap i 
sitt hjemland. I London hadde han truffet og giftet seg med Solfrid fra Norge – hun 
var med ham til Irak. Det var sønnens sykdom og mulighetene til å få god medisinsk 
behandling i Norge som dro paret til Norge i 1968. Og historien om hvordan Farouk bare 
troppet opp på kontoret i Industridepartementet – dette var like før Norge fant olje – 
og spurte om noen hadde bruk for hans arbeidskraft – denne historien er som tatt ut av 
et eventyr. 

Og eventyrprinsen er du: ikke bare fikk du jobb – etter hvert på høyt nivå i 
Oljedirektoratet – men du var med på å legge grunnlaget for et faglig og politisk område 
som alle framtidige generasjoner av nordmenn kan takke deg for. Og vi lærer i dag bort 
til andre land hvordan vi håndterer de ressursene og den makten som olje og gass har 
utstyrt Norge med. 
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Det å få maksimalt med olje ut av feltene, det å stille teknologikrav til selskapene, det å 
tenke arbeidsmiljø og sikkerhet, det å tenke langsiktig: ja hele utviklingen av den norske 
oljemodellen har du en stor del av æren for. 

Du så viktigheten av at norske myndigheter skulle ha oversikt og kunnskap om 
ressursene på norsk sokkel - som den gode geolog du er. Du har inspirert og motivert. 
Du har sett farene, godt beskrevet av Financial Times i 2009 under tittelen ”The Iraqi 
who saved Norway from oil”, du har sett og utviklet samfunnstenkingen og pekt på 
nødvendigheten av kunnskap og mer kunnskap. 

Du har fått priser og anerkjennelser, du har skrevet bøker og forelest. Det er blitt 
sagt at du er Norges mest lønnsomme innvandrer. Uansett: din bakgrunn og utdanning 
kombinert med din samfunnsinteresse og nysgjerrighet er gull verdt. Og kanskje var det 
din internasjonale bakgrunn kombinert med din norske ektefelle og familie som gjorde 
at du hele tiden har hatt det nødvendige brede perspektivet og de viktige visjonene for 
at oljevirksomhet i Norge skulle bli til beste for alle. At en av de mest sentrale 
stortingsmeldingene på tidlig 1970-tall ble skrevet på en svært norsk hyttetur, rører 
ved våre norske hjerter. Og der har du en stor plass: vi er stolt over alt du har gjort og 
alt du har betydd for samfunnsutviklingen. Og vi skal erkjenne at det sannsynligvis 
måtte en innvandrer til for at dette skulle lykkes… 

Du passerte 70 allerede i 2004, men du gir fremdeles av deg selv og din enorme 
kunnskap og erfaring til petroleumsbransjen nasjonalt og internasjonalt. Mange er 
takknemlige for det. Jeg håper familien din også får nyte godt av deg; jeg er sikker på 
at de deler vår stolthet over din innsats. 

Farouk,  jeg er en av de heldige som har kjent deg lenge, og som har fulgt deg ikke 
minst i ditt arbeid i Oljedirektoratet. Du gikk fra en solid og trygg framtid i datidens 
Irak til en ukjent tilværelse i Norge. Men ditt hensyn til familie og barn var en viktig 
drivkraft når du trådte ut i det ukjente. Du har beholdt både motet og pågangsmotet, 
og selv om du karakteriserer deg selv som en mild mann, så kan du være ganske bestemt 
når det er noe du tror er riktig. 

Seglet i Ridderkorset inneholder ordenens insignier med innskrift ”Ret og Sandhet”. 
Disse ord er også et kjennetegn på din gjerning. Du har gjort det som var rett for deg, 
og som også viste seg å bli rett for ditt nye fedreland. Og du har hele tiden søkt 
sannheten: og motivert andre til å se det sanne i et større perspektiv. 

HM Kongen inviterer deg til audiens på Slottet. Da får du anledning til å takke ham 
personlig. 
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Jeg kjenner deg også som en beskjeden mann. Men du skal vite at du har satt gode og 
tydelige merker etter deg her i landet, i norsk petroleumsforvaltning og her i regionen. 

Og hva passer vel bedre som uttrykk for det du har betydd for norsk oljevirksomhet, 
og dermed for norsk samfunnsutvikling de ordene som Per Sivle formulerte om Tord 
Foleson som bar merket til Kong Olav (senere St Olav) i slaget på Stiklestad i 1030: 

”Og det er det store 

Og det er det glupa 

At merket det stend 

Um mannen han stupa.” 

 

Gratulerer! 


