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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: tirsdag 9. mars 2021 23.12
Til: debatt@aftenbladet.no; debatt@rogalandsavis.no; Aftenposten Debatt; Debatt BT
Kopi: 'Riksrevisjonen postmottak'
Emne: ALK-ulykken og Berget som fødte en 

mus!

Jeg tyr til Æsops fabler for å karakterisere Riksrevisjonens rapport om Alexander L. Kielland-
ulykken, utgitt 9. mars 2021 (og inntatt i «Mitsem-blogg.com/ALK-ulykken», sammen med dette 
innlegg).  

Den som har lest om ALK-ulykken i NOU 11/1981 og NOU 53/1983 og i den innsiktsfulle 
Wikipedia-artikkelen «Alexander L. Kielland (Plattform)», skrevet av sivilingeniør Arne Kvitrud, 
Stavanger, har ingen nytte av å lese Riksrevisjonens rapport. Det kan man dessverre ikke si om 
artikkelen i Store Norske Leksikon, redigert av historie-professor Marie Smith-Solbakken, som 
i artikler i Aftenposten og Aftenbladet så sent som i mars 2020 har servert de rene usannheter 
om hva de franske rettsoppnevnte eksperter hadde angitt som ulykkesårsak, og tar dette inn 
også i SNL.   

Etter rapporten fra Riksrevisjonen, slipper man forhåpentligvis å lese i Schibsted-pressen og 
SNL at ALK-ulykken skyldtes feil med forankringen (Schibsted-pressens hovedforklaring i flere 
år) eller en eksplosjon (yndlingsforklaringen til Kian Reme og Kielland-nettverket), som også har 
vært del av Schibsted-pressens forklaringsmodeller i flere år, jfr. dokument 20200910 i min 
blogg.  

For så vidt er det noe bra ved Riksrevisjonens rapport!  

Jeg er for min del svært skuffet over at rapporten fra Riksrevisjonen snedig unngår å si noe 
om forholdet mellom rederi og operatørselskap. Det er fortsatt folk som lever og som deltok i 
diskusjonene som førte til at rederiet gikk med på å frafalle krav om leie for den tid det ville ta 
å gjennomføre den inspeksjon som kaptein og maskinsjef ville gjennomføre sommeren 1979 i 
tråd med vedlikeholdsprogrammet som var del av leveringen fra verftet. Mitt uttrykte håp om 
at Riksrevisjonen ville gripe fatt i dette, og i alle fall sikre politiavhør av de som var med på 
diskusjonen om dette mens de ennå lever, var altså forgjeves. Er det mulig at noen på 
Stortinget vil ta det opp?  

Blant de ting som Riksrevisjonen med dette feier under teppet, er opplysningen fra Kielland-
kommisjonens tekniske sekretær Kjell Straume, som i mange år arbeidet for Veritas og som sa 
til meg i en telefonsamtale 9. februar 2019 kl. 14.10 at Veritas-ingeniøren som hadde ansvaret 
for kontrollen av ALK hadde tatt sitt eget liv på grunn av det ansvar han følte for ulykken, jfr. 
dokument 20190708 i min ALK-blogg. Denne opplysning bekreftet han senere i telefonsamtale 
med professor Marie Smith-Solbakken, visstnok med det tillegg at han trodde at jeg var kjent 
med dette.  Det var åpenbart en historie som satt fast i Veritas-miljøet, og som man der trodde 
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at alle kjente til! Men å etterforske om det stemte, f.eks. ved gjennomgang av Veritas-arkivene 
- nei, det har man ikke sett noen grunn til! 

Kanskje noen vil etterlate seg opptegnelser som viser hva som skjedde i Veritas-miljøet da 
Veritas-ingeniør Seyffarth døde og mellom Stavanger Drilling og Phillips Petroleum da rederiet 
ble presset til å frafalle leie hvis kapteinen gjennomførte den inspeksjon han og maskinsjefen 
insisterte på sommeren før ulykken skjedde, og som kanskje kunne avdekke den feil som kostet 
livet til 123 oljearbeidere! Nei, det blir for krevende!  

Jeg har helt fra ulykken skjedde fokusert på det pernisiøse forhold at rederiet gikk med på å 
droppe å kreve leie for den tid sikkerhetsrelatert kontroll av ALK-plattformen ville ta 
sommeren 1979, og derfor (av rent økonomiske grunner) droppet den inspeksjon som var 
planlagt. Jeg skrev et bokmanuskript om dette sommeren 1981, «Sannheten om ALK-ulykken», 
men forlaget trakk seg. Jeg tror grunnen var frykt for erstatningskrav. Hvem som helst kan jo 
lese manuskriptet i en senere utgave i dokument 19870406, og vurdere om det ikke holder mål!  

Min ALK-blogg omfatter nå over 10.000 sider om ALK-ulykken (både ting jeg er enig i og det 
motsatte).  

Bloggen er ikke nevnt i det hele tatt blant de mange hundre litteratur-referanser det er vist til 
i Riksrevisjonens rapport.   Kanskje den viktigste oppgaven til Riksrevisjonen er å feie ting under 
teppet? 

Jeg fikk i dag tilsendt kopi av Riksrevisjonens ALK-rapport direkte fra Riksrevisjonen, fordi jeg 
var en av de Riksrevisjonen hadde møte med i Stavanger under sitt arbeid. Jeg er likevel ikke 
nevnt noe sted i rapporten, ei heller i listen over de Riksrevisjonen har hatt møte med eller som 
ha skrevet om ulykken! Hvem bestemte at jeg skulle tas ut av listen og hvorfor? 

Er det noen som har glemt at også blind høne kan finne korn? 

Pål Mitsem, Randaberg  
 


