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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: mandag 7. februar 2022 14.56
Til: SMK Postmottak
Emne: KATASTROFEN KIELLAND

Gode statsminister Jonas Gahr Støre, 

Alexander L. Kielland-ulykken 27. mars 1980 var den største arbeidsulykke i Norge gjennom 
tidene, med 123 omkomne arbeidere. 

Etterforskningen av ulykken var en ren skandale! 

1, Ingen tvil om at regjeringen har ønsket full avklaring! 
Jeg ser ikke bort fra at det kan være en allmenn oppfatning at tilstrekkelige ressurser ble 
benyttet for avklaring, politisk og teknisk, av årsaken til ulykken, med Nordlie-regjeringens 
oppnevnelse 28. mars 1980 av en egen ulykkeskommisjon som avga sine innstillinger i NOU 
1981:11 (og NOU 1983:53 – etter snuingen). 

Jeg mener at hvis man ser nærmere på saken, var etterforskningen av ulykken en ren skandale, 
hvilket jeg fikk anledning til å si i TV2-reportasjen «Katastrofen Kielland», del 5, mandag 24. 
januar 2022. 

Det ville være fint om du eller en medarbeider fikk anledning til å se det som angår meg i TV2-
reportasjen «Katastrofen Kielland» (som også er tilgjengelig som en film-snutt i mitsem-
blogg.com helt først i delbloggen «ALK-ulykken»). Det tar bare drøye 5 minutter. Når man 
trykker på «spill-av» trekanten kommer ruller de dele av TV2-reportasjen som angår meg over 
skjermen.  

Som det fremgår av mine uttalelser her er jeg overbevist om at «Katastrofen Kielland» kunne 
vært unngått om ikke operatørselskapets Phillips Petroleum Company Norway hadde nedlagt 
forbud mot at den maritime ledelse på ALK-plattformen (kaptein og maskinsjef) skulle 
gjennomførte den kontroll av de deler av ALK-plattformen som vanligvis lå under vann. 
Kontrollen ville medføre at gangbroen mellom ALK og Edda-plattformen måtte heves slik at 
mannskapet som bodde på ALK måtte fraktes i helikopter mens kontrollen ble gjennomført (og 
mens eventuelle oppdagede sprekker ble sveiset igjen). Det oppsto da en krangel mellom 
kapteinen på ALK Torstein Sæd, og Phillips plattformsjef på Edda, om dagraten skulle betales 
for bruk av ALK mens gangbroen var borte.  

Resultatet av krangelen var at rederiet måtte frafalle dagraten for den tid gangbroen var 
borte, hvis rederiet insisterte på å gjennomføre kontrollen. Rederiet var på konkursens rand og 
oppga krav på dagrate for ALK hvis kontrollen skulle gjennomføres. For å slippe stans i dagraten 
hoppet man kort og godt over den kontroll av ALK-deler under vann som skulle gjennomføres! Av 
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den grunn nedla plattformsjefen for Phillips Petroleum forbund mot at kapteinen på ALK, 
Torbjørn Sæd skulle ta bort gangbroen mellom ALK og Edda-plattformen.  

 

2. Dagrate-krangelen var årsaken ALK-katastrofen! 
Jeg mener det er dokumentert i mitt bokmanuskript, dokumentnr. «19870416 Sannheten om 
Alexander L. Kielland-ulykken» at ulykken 27. mars 1980 var en direkte følge av at 
operatørselskapet Phillips Norway nektet rederiet å gjennomføre den kontroll som kapteinen og 
maskinsjefen ønsket å foreta sommeren 1979 (bare et drøyt halvår før katastrofen).  
Dokumentnummer svarer til datoen, der de 4 første siffer er året, de to neste måneden, og de to siste dagen. 

Jeg, og mange med meg, er overbevist om at ulykken hadde vært unngått om de deler av ALK 
som lå under vann var blitt inspisert sommeren 1979 slik vedlikeholds-programmet for ALK 
forutsatte, og slik kapteinen og maskinsjefen ønsket.  

Det er nok de som vil påstå at sprekken som hadde utviklet seg fra dybdemåler-røret og nesten 
rundt hele D6 staget ved ulykken i mars 1980 ikke var utviklet så langt at den kunne oppdages 
med det blotte øye sommeren 1979. For meg er det likeverdig med å påstå at det ville være 
greit å droppe regulær måling av oljenivå i en motor fordi man ikke kunne være 100 % sikker på 
at måleresultatet var riktig.  

Hensett til hvor fokusert kaptein Torstein Sæd var på mulige sprekker, etter det troverdige 
vitner fra mannskapet og folk han hadde kontakt med på land, inklusive ektefellen, har forklart, 
har jeg ingen tvil om at sprekken som vi fra ALK-kommisjonen vet at hadde utviklet seg fra 70 
mm ved byggingen i 1976 til å gå rundt nesten hele staget ved ulykken 29. februar 1980 ville ha 
latt seg oppdage sommeren 1979.  

Jeg er sikker på at fuktighet i sprekken hadde avtegnet seg som en lett synbar våt linje på et 
ellers tørt stålrør over vann i de langvarige godværsperioder sommeren 1979. Dette gjelder en 
kaptein som ifølge troverdige vitner fra mannskapet og folk han var i kontakt med på land var 
veldig fokusert på mulige sprekker i stålet. Han ville sikkert ha sikret den visuelle observasjon 
med blåselampe og/eller en tørr klut eller de tekniske metoder som var tilgjengelige for å 
avdekke sprekker i metallet/sveiseskjøten.  

Enden på denne krangel var at rederiet måtte si fra seg leien for ALK for den tid da gangbroen 
mellom ALK og Eddaplattformen måtte fjernes. Rederiet besluttet da å droppe hele kontrollen 
som skulle vært foretatt sommeren 1979, et drøyt halvår før katastrofen.   

Denne krangel om småpenger kan ikke forstås hvis man ikke er klar over at Stavanger Drilling 
nesten var på konkursens rand da ulykken fant sted. Etter ulykken ble Stavanger Drilling et 
meget velstående selskap på grunn av forsikringsoppgjøret i en periode da alle rater var på 
bunnen.  

Kort sagt: En krangel om småpenger mellom operatørselskapet som alltid hadde hovedansvar for 
sikkerheten offshore, og rederiet, som i alle fall hadde hovedansvar for de som bodde på ALK, 
medførte at den sikkerhetsrelaterte kontroll som ifølge vedlikeholdsprogrammet for ALK, 
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fastsatt av byggeverkstedet CFEM, skulle vært foretatt sommeren 1979 ble droppet etter 
avtale mellom operatørselskapet Phillips og rederiet. Phillips ville ikke betale dagrate for den 
tid kontrollen ville ta, siden gangbroen mellom Edda-plattformen for de som bodde på ALK 
måtte tas vekk, slik at de som bodde der måtte fraktes i helikopter. Om Phillips Petroleum også 
krevde erstatning for helikopterutgiften kjenner jeg ikke til, men det fremgår nok av 
korrespondansearkivet hos reder (avgitt til Statsarkivet i Stavanger) og tilsvarende arkiver hos 
oljeselskapet og Det Norske Veritas.  

Hva sa ALK-kommisjonen om dette? Svaret er enkelt: Ikke ett ord!  

Jeg tillot meg å ringe til det teknisk sakkyndige medlem av ALK-kommisjonen, professor em. 
Torgeir Moan, 28. januar 2022, med et spørsmål som i utgangspunktet inviterte til et Ja/Nei-
svar: Vor ALK-kommisjonen klar over krangelen mellom operatørselskapet og rederi om 
dagpenger hvis man skulle gjennomføre den sikkerhetsrelaterte kontroll som var fastsatt av 
byggeverkstedet? I stedet for et ja/nei-svar fikk jeg en endeløs tirade med synspunkter om 
hva han mente om personer som uten teknisk innsikt skulle mene noe om ALK-ulykken. To forsøk 
fra min side på å komme til orde ble fullstendig ignorert i tiraden fra Torgeir Moan (hvilket folk 
som kjenner meg kanskje vil bestride at kunne skje).  

Etter samtalen tok jeg en titt på telefonregisteret til min iPhone. Samtalen varte i 9 minutter 
og 46 sekunder) – m.a.o. vesentlig lenger enn nødvendig for å svare ja eller nei! Har han gått og 
gruet seg med tanke på at noen før eller senere skulle stille ham spørsmålet? 

I så fall kunne han føle seg trygg i forhold til norsk påtalemyndighet, ALK-kommisjonen og 
Riksrevisjonen. Påtalemyndigheten har ignorert minst 15 forsøk fra min side (på alle nivåer fra 
det lokale politi via statsadvokatene til Riksadvokaten) på å innhente forklaring fra et 
nøkkelvitne som begynte som mannskapssjef i rederiet og endte opp som rederen. Hen vet alt 
om forholdet mellom rederiet og oljeselskapet, men ble aldri spurt av noen om noe! Mine 
gjentatte initiativ for å få Riksrevisjonen til å intervjue vedkommende har åpenbart blitt 
ignorert - det er ingen henvisning til vedkommende (eller til meg) i Riksrevisjonens rapport (selv 
om Riksrevisjonen mottok minst 10 henvendelser fra meg om saken, og også inviterte meg til et 
møte som ble avholdt på et hotell på Sola Lufthavn 4. mars 2020, jfr. dokumentnr. 20200130.  

Kaptein Torstein Sæd, som var den som sommeren 1979 ville ta inspeksjonen opp med Philips-
sjefen på Edda-plattformen, omkom i Katastrofen Kielland. Men maskinsjefen, Leif Barkved, 
som kapteinen holdt orientert om diskusjonen med Phillips, levde i mange år etterpå, og har gitt 
detaljerte forklaringer om dette til meg og andre, herunder flere domstoler. Jeg viser her 
særlig til dokumentene «19860306 Telefonsamtale Mitsem-Barkved» og «19860307 Beediget 
erklæring av Leif Barkved».  

Det er ingen tvil om at den direkte årsaken til Alexander L. Kielland-ulykken 27. mars 1980, med 
123 omkomne, var en sveisefeil ved innsettingen av en hydrofon-holder i D-6 staget til D-leggen 
under produksjon av denne delen i Arles i 1976 som etterlot en utmattingssprekk på 70 mm. 
Inne i sprekkene fant man malingsrester fra Dunkerque, der delene til ALK ble satt sammen. En 
sprekk på 70 mm fikk lov å utvikle seg gjennom utmattings-mekanismen til den nesten gikk rundt 
hele staget som brast, og da skulle det lite til av sjø og bevegelser for at staget skulle bryte 
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helt av. Dette er forklart i detalj i ALK-kommisjonens rapport, «Kapittel 3, Årsakene til 
ulykken».    

På dette tidspunkt krevde de norske regler at alle deler av faste plattformer under vann skulle 
inspiseres minst hvert år, om nødvendig (og det var det jo) med dykker. Enkelte 
klasseselskaper, som Lloyds Register of Shipping og American Bureau of Shipping, hadde krav 
om at flyttbare innretninger i sjøen skulle inspiseres i tørrdokk hvert annet år. For Det norske 
Veritas var kravet at det skulle skje hvert 4. år, som for skip. Praksis var at rederiene kunne 
søke om utsettelse med 4-års inspeksjonen i inntil ett år, hvilket betød at det ofte gikk 5 år 
fra levering til inspeksjon i tørrdokk.  

Hensett til den store forskjell mellom reglene fastsatt av Det Norske Veritas og reglene til 
flere klasseselskaper som krevet inspeksjon i tørrdokk hvert annet år, er det vanskelig å 
akseptere ALK-kommisjonens generelle uttalelse om at ulykken kunne ha skjedd også om et 
annet selskap hadde hatt kontrollen. Den franske undersøkelseskommisjon tar skarp avstand 
fra påstanden. Det er vel riktig, som uttalt av en tidligere informasjonssjef i Statoil at Det 
Norske Veritas er hellig og uangripelig i Norge, jfr. dokument 20161104. 

ALK ble overlevert i juli 1969. I dokument «19800324 Brev fra DnV om utsettelse med 4 års 
kontrollen» utsettes denne til ultimo juli 1981. Det var en så fast praksis at rederiet slapp å 
søke om dette! Det var kanskje skjebnens ironi at meddelelsen om utsatt inspeksjon i tørrdokk 
kanskje kom frem til rederiet like etter at katastrofen hadde skjedd!  

3. Vedlikeholdsprogrammet for ALK 
På det felles kontor som kapteinen og maskinsjefen hadde på ALK var det et det et stort 
oppslag på veggen der samtlige større elementer i skroget var opplistet, med en rubrikk for når 
de skulle inspiseres og en pil som viste når siste inspeksjon hadde funnet sted, og tidspunktet 
når neste inspeksjon skulle foretas. Plakaten er nøye beskrevet i mitt bokmanuskript.  

Det er uklart for meg om dette oppslaget ble tatt vare på da ALK ble snudd i overflatestilling 
etter havariet. Flere av mannskapet har forklart seg om dette (og kan sikkert gjøre det igjen, 
hvis fremstillingen bestrides). Det er vel også tilsvarende plakater i behold på andre 
plattformer, og beskrivelser om dette i korrespondanse mellom rederi og byggeverksted m.fl.  

Sommeren 1979, et drøyt halvår før ALK-katastrofen, var turen kommet til kontroll av staget 
som brast i februar 1980 og forårsaket katastrofen. Da ble den rederiansatte kapteinen nektet 
av den operatørselskaps-ansatte plattformsjef på Edda å gjennomføre inspeksjonen! 

Den rederiansatte kaptein Torstein Sæd omkom i ulykken. Jeg antar at den oljeselskapsansatte 
plattformsjefen på Edda, som var meget yngre enn meg, fortsatt lever og kan forklare seg om 
dette. (Jeg kjente både han og hans far fra min tid i Phillips Petroleum). Det er gitt gode og 
ytterst troverdige forklaringer om den oljeselskapsansatte plattformsjefs forbud mot 
inspeksjon av ALK i bevisopptak i Ryfylke herredsrett og hovedforhandling i 
begrensningssøksmålet i Stavanger byrett. 
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Spørsmålet har kanskje en viss sammenheng med hvilket klasseselskap ALK-plattformen hadde. 
Ved kontraheringen var det Lloyds Register of Shipping, som den gang hadde krav om inspeksjon 
i tørrdokk hvert annet år. Kontrollansvaret ble overtatt av Det Norske Veritas før leveringen.  

ALK var aldri i tørrdokk. Den ble imidlertid inspisert i minste dyptgående i Tananger i 1977, 
hvilken betød at det meste av skroget var over vannflaten og at deler av de voldsomme 
ballasttanker som var under vannflaten kunne inspiseres fra innsiden. Det var en tilsvarende 
inspeksjon som kapteinen på ALK ville gjennomføre sommeren 1979, men ble stanset av 
plattformsjefen på Edda-plattformen som nedla forbud mot å fjerne gangbroen mellom ALK og 
Edda-plattformen. Den måtte jo fjernes for at en inspeksjon som svarte til den foretatt i 
Tananger i 1977 kunne gjennomføres.  

Fra leveringen var det Det Norske Veritas som hadde kontrollansvaret i tråd med gammel 
tradisjon i rederiet. Veritas hadde frem til ALK-ulykken bare krav, som for skip, om inspeksjon 
i tørrdokk hvert 4. år. Det var også rimelig fast praksis, også overtatt fra skipsvirksomheten, 
at 4-års kontrollen i tørr-dokk  kunne utsettes med ett år. Det er ting som tyder på at Veritas 
utsatte 4-års-kontrollen av ALK med ett år, uten at rederiet hadde søkt om dette, jfr, 
dokumentnr. «19800324 Brev fra DnV om utsettelse med 4 års kontrollen», som ikke viser til 
noen søknad.  

Jeg legger til grunn at det må ha vært korrespondanse mellom rederiet og operatørselskapet og 
Veritas om utsettelse av den sikkerhetsrelaterte kontroll som var fastlagt av byggeverkstedet, 
og som alle i utgangspunktet var enige om, og at korrespondanse om dette er tilgjengelig i 
arkivene til rederiet og Det Norske Veritas. Karakteristisk nok står det ikke ett ord om dette i 
ALK-kommisjonen eller Riksrevisjonens rapporter.  

4. Villspor lagt ut av Kielland-nettverket 
Jeg oppfatter det som en stor ulykke at Kian Reme og Kielland-nettverket har presset på 
myndigheter, presse og offentlighet forklaringer om årsaken til ALK-ulykken som er åpenbart 
feilaktige. Det ville ikke overraske meg om du, statsminister Jonas Gard Støre, har hatt ett 
eller flere møter med ham. Det er ikke tvil, slik jeg ser det, om at Kian Reme og Kielland-
nettverket har bidratt til   å trekke oppmerksomheten vekk fra det essensielle: Hva skjedde 
mellom operatørselskap og reder, og hvorfor ble ikke ALK inspisert slik den skulle ha blitt, 
sommeren 1979? 

Det begynte med en påstand om at feil forankring var årsaken til ulykken. En norsk ingeniør med 
grunnleggende teknisk eksamen fra et engelsk universitet, som begynte å kalle seg sivilingeniør 
flere år før han fikk dispensasjon fra KUD til å bruke tittelen, påsto at siden det sto i 
driftsmanualen for ALK at den skulle bruke 10 ankere, mens den i praksis bare benyttet 8, 
måtte dette være årsak til ulykken. Dette fikk store oppslag i Aftenposten, Bergens Tidende, 
Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad, jfr. «20161029 Oppslag i Schibsted-aviser».  

Han så da bort fra at driftsmanualen var laget for ALK som borerigg. Ingen har påstått at man 
da ikke må bruke minst 10 ankere – en liten forskyvning under boring kunne medføre en 
katastrofe i form av blow-out. Men ALK var aldri i bruk som borerigg. Som boligrigg kunne den, i 
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prinsippet flyte rundt omkring, bare den ikke støtte på andre plattformer og installasjoner, og 
kunne forbindes med gangbro til en faste plattform den var plassert ved.  

Siden påstanden om feil med forankringen ikke har vært nevnt på en god stund, er den kanskje 
oppgitt av ALK-nettverket? 

Den neste teori, som har vært gjentatt til det siste, er teorien om at noen har utsatt ALK-
plattformen for en katastrofe i form av sprengning. Norske vitenskapelige ekspert-laboratorier 
har på oppdrag fra myndighetene avvist eksplosjonsteorien etter nøye kontroll og analyse av 
det Kian Reme & Co. påstår at er avtrykk av en eksplosjon. Det er jo også vanskelig å forstå at 
noen skulle ha interesse av å skape en katastrofe md 123 dødsoffer.  

Jeg nevner, for ordens skyld, at ALK-kommisjonen og Riksrevisjonen er i godt selskap når de 
klarer å unngå å fokusere på det som er viktig i ALK-saken. Store Norske Leksikon, som er en 
web-utgave av det gamle 16-binds papirleksikon, har en lang artikkel om ALK-ulykken som lister 
den opp 8 mulige årsaker, der bare nr. 6 (slurv i sveisearbeid) er relevant. Flere utgaver av 
eksplosjonsteorien er tatt med, samt påstanden om feil ved forankringen, osv. Det har vel 
sammenheng med at leksikonverket i sin visdom har klart å utpeke en historieprofessor fra 
Kielland-nettverket som hovedredaktør for oljeulykker også når det gjelder tekniske sider av 
disse., Det reduserer ikke behovet for en skikkelig avklaring fra Den norske stats side av 
årsaken til ALK-ulykken.  

5. Forslag om hvordan ALK-saken kan avklares! 
Jeg mener at det vil være helt galt at man lar denne sak avsluttes uten at Den norske 
allmennhet får klar beskjed gjennom statsministerens kontor om at det gjøres en innsats for å 
bringe klarhet i årsaken til ALK-katastrofen. 

Mitt konkrete forslag er dette: 

Statsministeren må i samarbeid med Riksadvokaten oppnevne en statsadvokat eller 
politifullmektig som Koordinator til å koordinere og styre innsamling av dokumentasjon gjennom 
bl.a. bevisopptak som kan avklare hvorfor ALK-katastrofen fant sted.  

Min rolle blir i så fall å stå fullt og helt til rådighet som Sakkyndig Assistent, uten annet 
vederlag enn honorar etter sakkyndigsats i straffesaker, innenfor rammer godkjent av 
Koordïnator. 

Koordinator må oppnevne en Arkivgransker for gjennomgang av arkivene som dels er deponert i 
Statsarkivet i Stavanger, eller som stilles til rådighet på annen måte. Jeg kjenner personlig 
flere som har brukt mer tid enn de ønsker å innrømme i Statsarkivet i Stavanger, sannsynligvis i 
forbindelse med bokprosjekter. Jeg har en kandidat til Arkivgransker-rollen, og vil (om ønsket) 
presentere hen for Koordinator. Ingen kjenner denne gruppen bedre enn Statsarkivet i 
Stavanger, som Koordinator gjerne kan søke råd hos. 

Hensikten med gjennomgang av arkiver er å få spikret gjennom korrespondanse hva som skjedde 
mellom operatørselskap, rederi og gjerne klasseselskapet da operatørselskapet sommeren 1979 
nektet rederiet å gjennomføre den kontroll som vedlikeholdsprogrammet forutsatte at da 
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skulle skje. Jeg er sikker på at korrespondansen foreligger, og mistenker at flere forskere har 
funnet frem til denne for å presentere den i bøker når Staten har bevist sin inkompetanse 
gjennom å overse krangelen om dagrate som den opplagte årsak til katastrofen.  

Dette er vel en ekstra grunn til at den norske stat bør unngå det svekkede omdømme som 
oppstår hvis og når mitt eller andres forslag til avklaring blir henlagt, og at sannheten kommer 
frem som varslet her.  

6. Elementer i arbeidet som må gjøres nå! 
Jeg kan ikke anbefale at statsministeren skal ta utgangspunkt i min oppfatning om at sannheten 
vil komme for en dag om kort tid, selv om det ikke gjøres noe fra statsministerens side for å 
avklare saken.  

Jeg vil tvert imot anbefale at statsministeren setter i gang det arbeid som ALK-kommisjonen 
og i alle fall Riksrevisjonen burde ha sørget for, for full avklaring av ALK-ulykken, uavhengig av 
hva forskere måtte ha klart å grave frem og fremkommer med når staten har bevist sin 
inkompetanse gjennom enda en gang å henlegge saken uten å ha berørt det essesielle! 

Kjernepunktet, og første punkt på programmet, må være oppnevnelse av en statsadvokat eller 
politifullmektig som etterforskningsleder, med tittelen Koordinator. 

Jeg vil anbefale at Koordinator får anledning til å etablere kontakt med berørte fagforeninger 
og lag som har tilknytning til saken, og da først og fremst Kielland-nettverket (Foreningen for 
overlevende og etterlatte), og gir dem og andre mulighet til å delta og stille spørsmål i 
bevisopptak, osv. innenfor rammer godkjent av Koordinator! 

Kjernen i saken er forholdet mellom operatørselskapet og rederiet. Det er vanskelig å forstå, 
og akseptere, at hverken ALK-kommisjonen eller Riksrevisjonen nærmer seg forholdet mellom 
rederi og operatørselskap i det hele tatt, til tross for at jeg har tatt det opp i tallrike brev til 
Riksrevisjonen, og særlig i møte med Riksrevisjonen som jeg alene ble invitert til på et hotell på 
Sola Lufthavn 4. mars 2020, jfr. dokumentnr. 20200130.  

Jeg anser det ikke nødvendig med videre gransking for å klarlegge mine egne synspunkter om 
ALK-ulykken. De tror jeg er klare nok i bokmanuskriptet «19870416 Sannheten om ALK-
ulykken», som jeg oppfattet at forlaget ikke turte å utgi av frykt for erstatningssøkmål fra den 
jeg gir skylden til i bokmanuskriptet, Phillips Petroleum, fordi dette selskap nedla forbud mot 
den kontroll som kapteinen ville foreta sommeren 1979i tråd med vedlikeholdsprogrammet for 
ALK.  

Den bekymring som kaptein Torstein Sæd hadde for plattformens tilstand, og særlig at han ar 
opptatt av sprekker, er bekreftet i vitneprov fra en rekke medarbeidere på riggen, jfr. bl.a. 
dokument «20200930 SA Helt riktig at kapteinen var bekymret», og også i bevisopptak med 
hans kone! 

Første punkt i arbeidet med avklaring av ulykken, må værer bevisopptak i en domstol (gjerne 
Stavanger tingrett) av Bente Synnøve Jonassen Linkjendal. Hun begynte som mannskapssjef i 
rederiet Stavanger Drilling, og ble til slutt reder! Hun har deltatt i alle forhandlinger mellom 
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rederi og operatørselskap i forbindelse med ALK, og kan gi detaljert forklaring om hva som 
skjedde sommeren 1979 da rederiet ble nektet av oljeselskapet å gjennomføre den kontroll av 
de deler av ALK som vanligvis lå under vann. Egentlig er det jo en skandale at påtalemyndigheten 
på alle nivåer fra politiet visa statsadvokatene til Riksadvokaten har ignorert tallrike 
henvendelser fra meg om avhør av henne. Det er jo ikke noen begrunnelse for å unnlate å sørge 
for et skikkelig avhør nå, med anledning for alle berørte parter til å stille spørsmål!  

Neste punkt må være å få etablert kontakt med plattformsjefen til Phillips Petroleum Company 
Norway på Edda-plattformen sommeren 1979, hvis han lever (han var meget yngre enn meg den 
gangen, så det er sannsynlig), for å få bekreftet at han nedla forbud mot å hale unna ALK for 
kontroll av deler som vanligvis lå under vann. Jeg ser ikke bort fra at han, og de han rapporterte 
til, kan ha oppfattet å ha gode grunner til dette i 1979, og kan og vil forklare seg om dette, hvis 
de blir spurt. 

Stavanger Aftenblad har leserbrev 10. og 23. oktober 2020 fra 3 tidligere ledere i Stavanger 
Drilling, dokumentnr. «20201023 Vår forklaring er troverdig» og «20201024 ALK-ulykken og 
Stavanger Drilling». Det var nok ikke de som overtok da tidligere redere og sjefer falt bort, 
men det er vel likevel naturlig å sørge for bevisopptak for å klarlegge hva disse faktisk visste! 

I alle fall to personer som deltok i ALK-kommisjons arbeid kan antakelig avhøres om 
kommisjonen ar kjent med kjent med krangelen mellom rederiet og operatørselskapet om 
dagraten ved kontroll av de nedre deler av ALK. Jeg sikter da til professor em Torgeir Maan, 
som jeg har hatt en lite tilfredsstillende samtale med om saken (jfr. fremstillingen ovenfor om 
det). Jeg sikter også til sivilingeniør Kjell Straume, som ble utnevnt som teknisk sekretær for 
kommisjonen, jfr. NOU 1981:11 s. 9. Han har selvsagt full oversikt over hva ALK-kommisjonen 
kjente til å krangelen mellom rederi og operatørselskap om dagraten ved eventuell kontroll av 
ALK under vannlinjen.  

Når de bevisopptak som med dette er varslet er gjennomført, bør Koordinator invitere alle 
berørte parter til å uttale seg om ALK-Katastrofen er kan anses tilstrekkelig avklart, med de 
konkrete og begrensede skritt som er foreslått her, og invitere til forslag om ytterligere 
etterforskning. 

7. Statsministerens ansvar  
For de fleste er det vel en fremmed tanke at man kan skrive til statsministeren i en sak som 
denne. For meg er det helt naturlig, særlig når jeg i de siste år har blitt medlem av 
Arbeiderpartiet. 

Jeg har skrevet til tidligere statsminister Erna Solberg en rekke ganger om saken, bl.a. for å 
sikre en oversettelse til norsk av den franske kommisjonsrapport (selv om jeg behersker fransk 
så pass at jeg for noen år siden meldte meg opp til translatøreksamen i fransk.)  
Jeg ble strøket på den juridiske del, som først ble godkjent etter klage på sensuren. 

Hvis statsministeren eller en medarbeider finner det rimelig at han, i motsetning til ALK-
kommisjonen og Riksrevisjonen, bør sikre at viktige deler av korrespondansen mellom 
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oljeselskap og rederi som kan forklare hvordan Katastrofen Kielland kunne og burde vært 
unngått blir offentliggjort, er det fortsatt tid til det! 

Med vennlig hilsen 

 
H.r.advokat em, statsautorisert translatør 

 

P.s. Jeg ber om at dette brev blir registrert og behandlet som min meningsytring med dagens 
dato, og at et brev med gårsdagens dato blir strøket i alle sammenhenger.   

Jeg får si som jeg må si til min kone nesten hver dag: Jeg beklager min ufullkommenhet! D.s.  
 


