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KOMMENTAR: Myndighetene sviktet de overlevende og etterlatte fra 
Alexander Kielland-ulykken, fastslår Riksrevisjonen. Det er intet nytt 
under solen. Norge har alltid sviktet Kielland. 
Tommas Torgersen Skretting 
Da jeg leste Riksrevisjonens rapport, tenkte jeg på Magne Sildelid. På denne tiden for 41 
år siden hadde Magne sin første dag i ny stilling. Ikke bare det. Han satt for første gang i 
et helikopter ut til Nordsjøen, visste ikke engang hva slags klær de brukte der ute. 
Magne fra Sjernarøy var nesten ferdig utdannet sjøkaptein. Han hadde seilt jorden rundt 
på tankskip for Smedvig og var vant med at ting var på stell. Nå ville rederiet sette ham 
rett på vakt som kontrollromoperatør. Han hadde bedt om opplæring, insistert, men 
Stavanger Drilling så vekk fra egne regler om opplæringstid fordi det var så vanskelige å 
få tak i kvalifiserte folk. Magne var nervøs der han satt. I kontrollrommet. Han hadde 
sett stormdører stå åpne og hadde også lagt merke til andre forhold om bord som han 
ikke likte i det hele tatt. Så snart mannskapet hadde flyttet Kielland bort fra 
naboplattformen skulle han overta ansvaret for alt. 212 mennesker. 



Men han kommer aldri så langt. Under forhalingsoperasjonen er det noe som ikke går 
som det skal. Folk begynner å løpe rundt fra spake til spake rundt ham. Det blir kaos. 
Mannskap banner. En elektriker kommer forbi i samme øyeblikk og hører en rope: 
«Faen, det er altfor mye tension på dette ankeret!» Snart deiser en radio i gulvet. 
Våren 2013 fikk vi et tips om at årsaken til Kielland-ulykken var knyttet til oppankring 
og forhaling, at mange kjente til dette og i alle år har sluppet unna med et ansvar. Siden 
da har det blitt en rekke artikler og en dokumentarbok og mange nye opplysninger har 
kommet fram. Her følger en slags oppsummering. 
Påstand 1: Kielland ble brukt feil. 
Jeg kan ikke forstå annet enn at Kielland ble brukt feil og at det er hovedgrunnen til at det 
gikk så galt. Mitt inntrykk er at dette like enkle som fatale faktum er blitt pakket inn i et 
lite tilgjengelig språk og at de involverte parter helt siden den gang har gjort store 
anstrengelser for å skjule det. 
Påstand 2: Ulykken skjedde under selve forhalingen. 
Det er all grunn til å tro at ulykken ikke skjedde en halv time etter at Kielland klokken 
17.50 vellykket skal ha blitt trukket vekk fra Edda. Den skjedde under selve forhalingen. 
Rundt klokken 18.20 - og den var alt annet enn vellykket. 
Fem helt sentralt plasserte kilder forklarer dette. Men Riksrevisjonen har ikke lyttet til 
Magne. Ikke til elektrikeren. Ikke til rørleggeren som gikk forbi D-leggen på utsiden på 
vei til kino og forteller at ankerwirene var spent til bristepunktet. Han tenkte «går dette 
bra, så går alt bra.» Telegrafisten på Edda sier at han for siste gang ropte at brua til 
Kielland skulle tas klokken 18.12. Ove Urheim sier han løsnet noen sjakler noen 
minutter etterpå og hørte en urovekkende lyd 18.18. Han husker det spesielle 
klokkeslettet. Urheim ble aldri avhørt. I alle dokumenter jeg har gjennomgått finner jeg 
bare én person som sier at forhalingen var avsluttet 17.50 - operasjonen ble 
«journalført til 17.50», heter det i avhøret. Problemet er bare at denne journalen aldri 
ble funnet. Det lar seg ikke dokumentere. 
Riksrevisjonen gjør utrolig nok ingen anstrengelser for å problematisere denne klare 
forsømmelsen fra kommisjonen: Kommisjonens tekniske sakkyndige «sier at 
kommisjonen den gangen mente at forhalingen var avsluttet 17.50, og at vitneutsagn 
ikke ga noen grunn til å undersøke tidspunktet nærmere.» 
Dette blir enda mer påfallende når vi tar med i betraktning at det i de numne ukene 
etterpå var etablert som et faktum i avisene at ulykken skjedde under forhalingen, blant 
annet i en VG-artikkel der Veritas var kilde. 
Hvorfor er dette så viktig? 
Etter min mening etablerer denne halvtimen en uskyld. Folk spiste. Gikk på kino. Denne 
tidslommen skaper ulykkens uforvarende natur. 
Påstand 3: De store beløpene var knyttet til tidspunktet. 
I journalistikken er det noe som heter «follow the money». Det er all grunn til å tro at de 
store pengene var plassert akkurat her. At forskjellen på en kontrollert forhaling og en 
operasjon som var ute av kontroll og som kanskje kunne knyttes til uaksomhet, var 
enorm. Da tenker jeg ikke minst på internasjonale søksmål. Byrettsdommer Olav T. 
Laake, som var dommer i en av erstatningssakene, har bekreftet at forsikringsoppgjøret 
og erstatningssakene høyst sannsynlig ville endret karakter dersom plattformen ble 
operert på en uforsvarlig måte. Laake la kommisjonens rapport til grunn i saken. 
Og granskningskommisjonens alvorlige unnlatelse drar så på seg nye unnlatelser: 
Kommisjonen beregnet ikke hvordan belastningene fra ankersystemet kunne ha 
påvirket utviklingen av sprekken i D-6 i årenes løp - den utelukket at belastingen fra 
forhaling hadde betydning fordi staget knakk en halv time etter forhalingen. 



Kommisjonen beregnet at ankerkrefter ikke kunne bryte av et stag som var intakt. Men 
den vurderte ikke om påkjenningene fra ankervairene var store nok ulykkeskvelden til 
å bryte av et svekket stag. 
Riksrevisjonen kritiserer, som også Aftenbladet har påpekt, etterforskningen for 
omtrent ikke å stille spørsmål til de overlevende om mulig årsak og om hvordan 
plattformen ble operert. 
Dekksdagbøker ble ikke funnet og viktig dokumentasjon kan ha gått tapt fordi politiet 
ikke gjorde beslag hos Stavanger Drilling før etter fire dager; de trodde kommisjonen 
hadde ansvaret for det. 
Sentrale vitner ble avhørt altfor seint - de kan ha blitt påvirket av andre før avhørene. 
Eksplosjon om bord ble avvist, men aldri undersøkt skikkelig. 
Og så: «Bidraget var ubetydelig» 
Lloyd’s Register mente at oppankringen til Kielland ga større belastning. Konstruktøren 
hevdet at dette bidro til at det tok vesentlig kortere tid før sprekken ble til brudd. 
Verftet CFEM mente bruk av åtte i stedet for ti ankere medvirket til at ulykken kunne 
skje. Sjøfartsdirektoratet mente at kommisjonen unnlot å påpeke hvordan 
ankersystemet påvirket konstruksjonen. Den franske ekspertgruppen sa at en 
manøvreringsfeil i den siste forhalingsoperasjonen kan ha medvirket vesentlig til 
sprekkveksten og framskyndet ulykkestidspunktet. 
Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at kommisjonsmedlem Torgeir Moan i intervju 
med Riksrevisjonen nå sier «at ankesystemet kan ha bidratt til at sprekken utviklet seg 
raskere». Men han legger til: «Men dette bidraget var ubetydelig.» 
Av alle sider ved saken som jeg etter disse årene bare ikke kan forstå, er dette den mest 
ubegripelige: Kielland var for alle praktiske formål på vei til land. Den skulle bygges 
tilbake til boreplattform. Selv et ubetydelig bidrag, en uke, noen dager, noen timer ville 
være forskjellen på liv og død. 
Videre: I den opprinnelige rapporten legger man til grunn at ankerspenningene var lave 
i ulykkesøyeblikket. Franskmennene baserer seg på de samme opplysningene. 
Aftenbladet har avdekket at personen som styrte ankrene på D-leggen under 
operasjonen ikke fikk opp «tension». Den kunne altså ikke leses av. For å gjøre det enda 
klarere: Det var helt umulig å si hvilke krefter som var i sving. 
Vi har også avslørt at supplybåt-skipperen som først kom fram til den avrevne D-leggen 
forklarer at den ene ankervairen hadde røket. Politiet tok først kontroll over D-leggen, 
det kanskje viktigste bevismaterialet, etter at Phillips hadde fått beinet slept til 
Stavanger. 
Hemmelighold og arroganse 
Kiellandsaken har i altfor stor grad vært preget av en ugjennomtrengelig teknisk 
arroganse, som om man tenker at dette er et spørsmål for noen som tilhører en engere 
krets. Her er hemmeligstemplede rapporter. Bedrevitende fagfolk. Komplisert spåk. 
Klausulert underlags-informasjon. Bevis som har gått tapt, eller som er blitt destruert, 
mye allerede sommeren 1980. Her er norske parter som til tross for gjentatte 
oppfordringer nektet å gi fra seg dokumenter til franske sakkyndige - selv om dette 
kanskje kunne gi oss nye svar. 
123 unge mennesker mistet livet 27. mars 1980. Kielland er ikke et teknisk spørsmål. 
Kielland er et spørsmål om moral og rettferdighet. 
Norge sviktet altså de overlevende og etterlatte. Det visste nok Magne og de andre som 
var om bord fra før. Alt det som har plaget dem - de bakenforliggende årsakene, hvem 
som hadde ansvaret for at det gikk galt - ansvar var ikke engang en del av mandatet til 



kommisjonen - alt det som kunne bidra til at disse kunne få noen gode år med 
troverdige svar. Det lar Riksrevisjonen ligge. 
Det er ikke grunnlag for noen ny granskning. «Myndighetene gjorde en grundig jobb 
med å klargjøre årsakene til ulykken». 
Forstå det den som kan. 
 


