
Kan vi nå – i 2021 – få avklart viktige sider av ALK-
ulykken i 1980? 
Jeg har gjennom snart 40 år stått på for å få klarhet i hva som skjedde mellom 
rederiet og operatørselskapet før ulykken skjedde. Jeg tror nøkkelen til 
forståelse av ulykken ligger her. Jeg er meget skuffet over at Riksrevisjonen 
ikke sikret avklaring av viktige sider, Man skal kanskje ikke se bort fra at 
Regjering og Storting sørger for en viss avklaring, gjennom å gi oppdrag til 
Riksadvokaten om å sikre avhør av nøkkelvitner, Bente Linkjendal, Kjell Straume 
og Olav T. Laake, mens de ennå kan forklare seg! 

De er kanskje siste mulighet til å kaste lys over sider som mange har gjort sitt 
beste for å dysse ned.  

Med kontroll av de deler av ALK som vanligvis ligger under vann, ved at riggen 
ble hevet til øverste trygge flytenivå, er jeg (og mange med meg) sikre på at 
sprekken ville vært lett synlig som en mørk strek rundt staget som brast. ALK-
kommisjonen la til grunn at sprekken var på 70 mm alt ved leveringen ved 
leveringen 5. juni 1976, og den hadde fått lov å utvikle deg gjennom en 
tretthetsbrudd-mekanisme nesten helt rundt D-6-staget da ulykken skjedde 27. 
februar 1980, under værforhold som var relativt vanlige på Ekofisk. I 
godværsperiodene sommeren 1979 ville ikke kunne unngå å se sprekken i ert 
stag over vannet som en mørk og våt strek mot et malt og tørt stag, dersom 
kontrollen hadde blitt gjennomført. Værforholdene da staget knakk var relativt 
vanlige på Ekofisk. Det var derfor ikke ekstraordinært dårlig vær som utløste 
katastrofen. 

Det var beslutningen om å droppe kontrollen sommeren 1979 som var årsak til 
katastrofen. Mange av de som deltok i beslutningen lever i beste velgående. 
Bente Linkjendal, som begynte i rederiet som mannskapssjef og sluttet som en 
velstående reder, skal ha uttalt til en person i forskermodus at hun synes hun 
har hatt nok ubehag med ulykken, og derfor ikke ville bidra mer i saken. 

Det er utvilsomt at hun deltok direkte i de pernisiøse drøftelser mellom rederi 
og operatørselskap som endte opp med at operatørselskapet, som etter norsk 
lovgivning har hovedansvar for sikkerheten offshore, skulle slippe å betale leie 
for den tid sikkerhets-kontrollen ville ta. Enden på visa var at den sikkerhets-
relaterte kontroll aldri skjedde, slik at rederiet var sikret full leie helt til 
plattformen kantret.  



I Det Norske Veritas har man et bastant rykte om at Veritas-kontrolløren tok 
sitt eget liv på grunn av ALK-ulykken. Ryktet kan ikke stemme – kontrolleren 
døde av kreft mange år etter. Men hvordan kan et slikt rykte oppstå og holde 
seg levende i flere tiår etter ulykken og etter kontrollørens død? Var det en 
kjent sak i Veritas at det var konflikt mellom kontrolløren og Veritas om 
kvaliteten på det arbeid som ble gjort, og de ressurser som ble stillet til 
rådighet? Bør man ikke prøve å komme til bunns i saken, f.eks. ved gjennomgang 
av korrespondansen mellom DnV og kontrolløren? Det kan legges til grunn at 
ulykken ikke ville ha skjedd om tilstrekkelige ressurser hadde vært brukt, på 
kontrollen av ALK.  

Jeg har håp om at ting nå vil løsne, og at Storting og Regjering ikke vil 
akseptere opplegget fra Riksrevisjonen om å skyve alt under teppet, slik også 
ALK-kommisjonen gjorde.  

Vi har en enestående mulighet til å avklare viktige sider av saken med små 
midler. Jeg håper at Storting og Regjering vil sikre avklaring av disse viktige 
sider av ulykken.  

I dokument 20210317 til samtlige i regjeringen ber jeg om at Riksrevisjonen 
oppnevner en trenet politietterforsker til å avhøre nøkkelpersoner i rederiet og 
i Det Norske Veritas for å avklare viktige sider av ALK-ulykken  

Dokument 20210324 (i min blogg) er brev til samtlige stortingsrepresentanter 
og regjeringsmedlemmer med begrunnet anmodning om at Riksadvokaten blir 
anmodet om å utnevne en trenet politietterforsker til å avhøre pensjonert 
skipsreder Bente Synnøve Jonassen Linkjendal, Lindesnes og pensjonert 
sivilingeniør Kjell Straume, Oslo om ting som er nærmere beskrevet i brevet.  

Brevet ble videresendt fra SMK til Justisdepartementet 19. mars 2021.  

Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg fra Pål Mitsem datert 17. 
mars til Justis- og beredskapsdepartementet, som har administrativt ansvar for Riksadvokaten, for 
håndtering. 

Jeg tok saken opp igjen i brev til samtlige på Stortinget og i regjeringen i 
dokument 20210324. Dette ble videresendt til Justisdepartementet 25. mars 
2021. 

Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg fra Pål Mitsem datert 24. 
mars til Justis- og beredskapsdepartementet som rette fagdepartement. 

Vi ber Justis-og beredskapsdepartementet håndtere henvendelsen. 

Jeg har ikke hørt et ord fra Justisdepaertementet! 



Jeg har grunn til å tro at det må være folk i regjeringen og på Stortinget som 
ikke vil la denne anledning gå fra seg til å få klarhet om ting som andre har vært 
ivrige etter å skyve ting under teppet.   

Jeg vet ikke hvor mange jeg har med meg på laget. Jeg var med i Kielland-
nettverket i mange år, men ble i siste årsmøte anmodet om å melde meg ut fordi 
jeg ikke kunne støtte nettverkets ønske om en helt ny ALK-kommisjon, for bl.a. 
å diskutere Kian Remes yndlingsteori om at ALK-ulykken skyldtes en eksplosjon. 
Hvis man ikke kunne støtte dette, var man ikke velkommen som medlem! I den 
utstrekning Kielland-nettverket har støttet mine initiativ, har det vært 
halvhjertet og forsiktig. Jeg håper selvsagt at jeg tar feil og at Kielland-
nettverket nå legger sin tyngde bak muligheten til bedre avklaring av hva som 
skjedde mellom operatørselskapet og rederiet sommeren 1979 da 
rutinekontrollen ble utsatt på ubestemt tid, og ulykken inntraff 27. mars 1980 
uten at kontrollen var foretatt. Det kan også bidra til å avklare bakgrunnen for 
det bastante ryktet i Veritas-kretser om at en kontrollør tok sitt eget liv å 
grunn av det ansvar han følte for ukykken. 

Det kan ennå være tid for Kielland-nettverket og Kian Reme til å gjøre en 
forskjell.  

 


