
Berget som fødte en mus 

Gode Stortingsrepresentant Peder Ås,  

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 en kort kommentar fra meg og dette 

brev).  

Jeg ble meget skuffet over Riksrevisjonens rapport. Jeg er redd for at den 

siste mulighet for å bringe klarhet i årsakene til ALK-ulykken med dette går 

samme vei som plattformen – på så stort dyp at alt håp om å få klarhet i viktige 

sider av ulykken blir borte! 

Er det utenfor Stortingets myndighet å be Riksadvokaten om å etterforske 

viktige sider av saken som aldri ble tatt opp av politiet eller ALK-kommisjonen, 

og som Riksrevisjonen behendig skyver under teppet (selv om de har fått sterke 

oppfordringer fra meg, både skriftlig, og muntlig i et møte våren 2020 på et 

hotell på Stavanger Lufthavn Sola som Riksrevisjonen ba om)? 

Jeg sikter ikke til Schibstedpressens yndlingsteori om at ulykken skyldtes feil 

ved oppankringen. Den har jeg tatt opp og avvist mange ganger, bl.a. i dokument 

«20200910 ALK-ulykken og Schibsted-pressen.pdf» i min blogg om ulykken, som 

dokumenterer hvordan Schibstedpressen gjennom mange år og så sent som 

våren 2020 har gjentatt løgnen om at de franske rettsoppnevnte sakkyndige 

støttet forankringsteorien. Schibsted-pressen har aldri gitt rom for min 

påvisning av at forankringsteorien har vært vurdert og forkastet av 7 eksperter 

på professornivå i Norge (2), Frankrike (4) og Sverige (1). Her har Schibsted-

pressen latt seg lede, og forlede, av en ingeniør med grunnleggende eksamen fra 

et engelsk universitet.  

Jeg sikter heller ikke til Kielland-nettverkets yndlingsteori om at ALK skal ha 

blitt ødelagt av en sprengning som ingen vitner hør hørt. Tallrike undersøkelser 

har blitt gjort for å finne slike metallurgiske spor som en sprengning etterlater, 

uten at de har ført til noe. 

Jeg forutsetter at Stortingets representanter ikke kaster bort tiden med å 

late som de har omsorg for de overlevende og etterlatte med å bruke tid på å 

diskutere ting som vitenskapen avviser, og som også Riksrevisjonen avviser i sin 

rapport.  

Det er utvilsomt at ALK-ulykken fikk et vesentlig mer ulykkelig forløp enn den 

burde ha fått på grunn av utrolig slapp disiplin med hensyn til lukking av dører og 

skott som kom under vann ved kantringen. Men er de overlevende og de som var 



om bord og omkom helt fri for ansvar for den slappe disiplin, og mangel på 

fokusering på dette sikkerhetsrelaterte element? 

Det som er en skandale, og som etterforskning fra Riksadvokaten fortsatt kan 

avklare, er 

1. Hva var det egentlig som skjedde mellom Phillips (som leiet ALK for 

oljeselskapene) og rederiet sommeren 1979 da Phillips nektet kapteinen 

gjennomføre en sikkerhetsmessig kontroll i samsvar med 

vedlikeholdsprogrammet etablert av verftet 

2. Hvordan i all verden kunne rederiet, med primæransvar for mannskapet 

og de som bodde på ALK, gå med på å akseptere å hoppe over den 

sikkerhets-relaterte kontrollen som skulle foretas sommeren 1979. 

3. Hvordan kunne DNV akseptere dette? 

Det er fortsatt personer som deltok i drøftelser mellom rederiet og Phillips, og 

som aldri har vært avhørt av politiet eller ALK-kommisjonen. Noen av dem lever 

i beste velgående. Jeg er meget skuffet over at Riksrevisjonen ikke har bedt 

påtalemyndigheten om i alle fall å sikre avhør av disse før de dør. 

Det er mulig at de det gjelder vil detonere en bombe i en bok e.l. når de dør. 

Men, skal vi vente på det? 

Jeg har redegjort overfor Riksrevisjonen om at den tekniske sekretær i ALK-

kommisjonen Kjell Straume, som kom fra Det Norske Veritas, i en lengre 

telefonsamtale med meg 9. februar 2019 kl. 14.10 sa at Veritas-ingeniøren som 

hadde ansvar for kontroll av ALK tok sitt eget liv på grunn av det ansvar han 

følte for ulykken. Han bekreftet at han hadde sagt dette til meg i en 

telefonsamtale kort tid etter med professor Marie Smith-Solbakken, UIS. Da la 

han til at han trodde jeg kjente til dette fra før. Det tolker jeg slik at det var 

en vandrehistorie i Veritas-miljøet. 

Til tross for mine anstrengelser, er det visst ingen som har etterforsket dette. 

Godt er kanskje det. Min egen undersøkelse, gjennom samtaler med slektninger, 

har overbevist meg om at ingeniøren døde av hjernekreft flere år etter i arbeid 

for DnV i Korea.  

Er det alt? Kanskje, men jeg tror ikke det! Det har åpenbart vært et så 

manifest rykte i Veritas-kretser at DNV-inspektøren på en eller annen måte 

kom i konflikt med DnV og at mange har trodd at hans død skyldtes ALK-

katastrofen. Hvordan kan det ryktet ha oppstått Var inspektøren en varsler som 

krevet større resurser og varslet om konsekvenser hvis DnV ikke ofret mer på 

inspeksjonen av ALK?  



Jeg tror det må ligge mer bak enn bare løsprat at en sentral ALK-person, med 

dype røtter i DnV, omtaler et slikt rykte fordi han trodde jeg kjente det fra 

før! Er det ikke grunn til å få et skikkelig avhør av ham (med eventuell 

bekreftelse fra Marie Smith-Solbakken) og gjennomgang av korrespondansen 

mellom inspektøren og DnV-ledelsen før og etter ulykken før man anser saken er 

tilstrekkelig opplyst? 

Er Riksadvokaten kompetent til å utpeke en trenet etterforsker til å gjøre det 

som fremstår som ønskelig, hvis noen på Stortinget ønsker det? 

Jeg merker meg at Riksrevisjonen har gjort det som er mulig for å viske ut spor 

i sin rapport etter meg, som Riksrevisjonen selv ba om et møte med på et hotell 

på Stavanger Lufthavn Sola. Møtet med meg er ikke nevnt i listen over de 

Riksrevisjonen har hatt møter med. Hverken bokmanuskriptet jeg har skrevet 

om ulykken, (dokument «19870416 Sannheten om Alexander L. Kielland-

ulykken.pdf» eller de mange hundre dokumenter jeg har inntatt i min blogg om 

ALK-ulykken, hvorav flere titalls brev til og fra Riksrevisjonen, er tatt med i det 

ellers rikholdige register over dokumenter i det dokument jeg tillater meg å 

betegne som «Berget som fødte en mus».  

Jeg venter spent på å se hvor vellykket Riksrevisjonens ønske om å feie viktige 

sider av ALK-ulykken under teppet vil være, når og hvis Stortinget behandler 

saken. 

Pål Mitsem, h.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 


