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Kveldens tema var Øyvind Eriksens egoforedrag. 
 
Øyvind er født og oppvokst på Galleberg. Han er gift med Ann Kristin Lindseth, og er 
altså svigersønn til Odd Ivar.  Ann Kristin og han har to barn, Marius på 22 og Marte på 
18. De bor i Skafjellåsen, der de kjøpte hus i 1992, og flyttet inn på termindatoen for 
Marius! Feriene blir tilbrakt på hytta i Sandefjord. 
 
Øyvind har alltid vært opptatt av maskiner. Tidlig begynte han å pusse opp traktorer, og 
båt var lenge en kjær hobby.  Interessen for maskiner ga seg utslag i hans første firma, 
OEE Maskin AS, som drev med utleie av maskiner som traktorer og fliskuttere, 
landbrukstjenester og brøyting.  
 
Han tok utdanning som verktøymaker, og begynte sin jobbkarriere i Boco 
Verktøyfabrikk, der han var i perioden 1989-1998. I 1998 ble han ansatt i Mehren 
Rubber og var fabrikksjef her gjennom omorganiseringer og omlokaliseringer fram til 
2007. Da ble Mehren kjøpt opp av Trelleborg Offshore i Krokstadelva, og Øyvind var 
Product Group Manager her fra 2007 til 2009. 
 
I 2009  førte dette ham til USA og til Halliburton, der han var Technical manager, 
completion tools. Øyvind var med da de bygde opp en fabrikk i Saudi-Arabia, men i og 
med at Halliburton skulle sette opp sitt hovedkontor i Singapore, så han for seg at det 
ville bli mye reising. Dette var han ikke så begeistret for, så han valgte å vende tilbake til 
Trelleborg i 2011, nå som avdelingsdirektør for handelsvarer, en typisk kontorjobb. 
 
Fra 2013 fikk han nye oppgaver i Trelleborg, med mer praktiske oppgaver, og nå trives 
han utmerket med å utvikle mbile produksjonsenheter for isolasjon av rør innen 
offshore. Øyvind viste oss hvordan han nærmest har oppfunnet nye metoder på dette 
området – spennende! Trelleborg har utviklet fem mobile fabrikker som sendes rundt i 
verden. Det går med 2,5 tonn gummi til et 12 meters rør, som koster 2,2 mill å isolere! 
 
Øyvind driver også andre firmaer på en slags hobbybasis. Han var med og starte 
Drammen Verktøyindustri, som holder til i Coop sien tidligere lokaler på Selvik, og hans 
oppfinnsomhet har resultert i firmaene More Oil AS og US More Oil AS, som har som 
oppgave å effektivisere prosessen med å få restolje opp av borehullene i nærmest 
nedlagte brønner. Den første brønnen skal i gang nå, og Øyvind er spent på resultatet. 
 
Etter dette interessante foredraget oppsummerte Øyvind med å understreke hvor viktig 
det er med et godt kontaktnett for å få nye ideer ut i livet. Dette har han klart gjennom 
en svært aktivt karriere! 
 
 


