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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no>
Sendt: lørdag 30. november 2019 11.41
Til: solveig.sandelson@aftenbladet.no
Emne: VS: GRUNNSTØTING, M.M.M.

 
 

Fra: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no>  
Sendt: fredag 29. november 2019 23.24 
Til: 'lars.helle@aftenbladet.no' <lars.helle@aftenbladet.no>; 'solveig.grodem.sandelson@aftenbladet.no' 
<solveig.grodem.sandelson@aftenbladet.no>; Torgeir Vølstad (torgeir.volstad@aftenbladet.no) 
<torgeir.volstad@aftenbladet.no> 
Emne: GRUNNSTØTING, M.M.M. 
 
Gode redaktører i Aftenbladet, 

Det skulle sikkert ikke bety så meget, men jeg ble veldig glad for å se mitt leserbrev i dagens 
avis, Det var sendt også til RA. Neste gang jeg sender et innlegg til Aftenbladet, blir det bare 
til Aftenbladet, hvis noe annet ikke fremkommer. Min kone var ikke så enig med meg om 
leserbrevet - hennes standpunkt var at det var en forferdelig ulykke, og hva man kalte den 
kunne ikke bety så meget. Jeg er enig med henne i at det var en forferdelig ulykke, og at hva 
man kaller den ikke betyr å meget. Men hele tiden å kalle den en grunnstøting betytr vel, slik 
jeg ser det,  trekke fokus bort fra det essensielle: Sleipner kjørte rett på land, med de ansvar 
det pålegger de som hadde kommandoen! 

Referansegruppen min på Skipper Worse, Ledaal, som møtes hver fredag midt på dagen, var enig 
med meg denne gangen. Noe å lage weekend-stoff om? 

For øvrig: La meg varsle to ting jeg arbeider med. 

Jeg er i ferd med å skrive en kronikk om de fortrinn Norge har som potensiell produsent av 
atomkraft, med store ressurser av Thorium i undergrunnen. Reststoffene ved produksjon av 
atomkraft basert på Thorium har mye kortere halveringstid enn reststoffene når man bruker 
uran eller plutonium i kraftproduksjon. Det skal enn del forskning til, men hvorfor i all verden 
satser man ikke på slik forskning i Norge, som har store Thorium ressurser? 

For øvrig har Norge store fortrinn også ved produksjon av elektrisitet også fra uran og 
plutonium. Ved Fukushima-ulykken sviktet tilførselen av kjølevann når strømmen gikk. I Norge 
har vi rikelig med elver i fritt fall som ikke trenger elektriske pumper, og som kan kjøle ned 
reaktorer  og hindre ulykker. Problemene med restavfall er ikke mindre i Norge enn andre 
steder, men arealer og steder for lagring er kanskje lettere tilgjengelig i de norske fjell. Hva 
sier fagfolkene? 

Først og fremst er det et tankekors at Norge ikke har satset på atomkraft fra Thorium, som vi 
har rikelig av i Norge, og som ikke er så problematisk med lagring etter kraftproduksjonen som 
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uran og plutonium. For noen år siden kunne man knapt slå opp en avis uten å se lange innlegg om 
Thorium-kraftverk! Er det nå bare meg som vil holde fanen høyt? 

Vindkraft er gode greier, mener mange. De er avhengige av noen sjeldne jordarter, som 
Neodynium, som det tidvis har vært vanskelig å skaffe fra andre steder enn Kina. Noe 
Aftenbladet bør se på?  

Vi kommer nok ikke unna Ryfast heller. I dag kunne Kjell Apeland, Næringsforeningens 
ressursgruppe Ryfylke  (hva nå det måtte være) og Jan Sverre Grimstad, Prosjektleder 
Hjelmeland naturligvis (hva nå det måtte være) fortelle i NRK Rogaland at man så langt ikke har 
merket noe som helst til de effekter som de hadde håpet på i Ryfast, med 
næringslivsetableringer i Ryfylke. Kanskje vil det gå opp for dem, og kanskje også Aftenbladet 
at Ryfast er verdens lengste og dyreste bindvei, og at det er urealistisk å håpe på trafikkvekst 
i en blindvei!. Kanskje på tide å fortelle leserne hva Næringsforeningen har lurt byen og fylket 
ut på (selv om det er hyggeligere å ha store portrettintervjuer om hvor glupe de har vært, 
hvilket Aftenbladet har hatt flere av de siste måneder). 

Apropos: Næringsforeningen lovet å bidra med 30 millioner kroner til Ryfast. Jeg ser ikke bort 
fra at det påvirket Stortingets holdning til prosjektet. For noen år siden meddelte 
Næringsforeningen at de aldri hadde men å love noe bidrag – de hadde bare ment å love å 
arrangere en innsamling! Det står i strid med alt som er opplyst i Stortingets dokumenter! Da 
innsamlingen ikke innbrakte noe av betydning, mente Næringsforeningen seg fri for ansvar. Er 
de nå endelig fritatt av Statens Vegvesen/Finansdepartementet? De oppfører seg som om det 
er tilfellet, og andre opplysninger finnes heller ikke i «Stavanger Aftenblad» eller andre 
steder!  

Min telefon er vanligvis 90098158, men den finner jeg ikke nå! Min kones telefon er 91880660. 
Ellers kan jeg ta imot meldinger osv. med SMS (jeg har også en app på minipad som gjør det 
mulig for meg å ringe ut med den. 

Jeg hører gjerne fra en oppegående journalist, hvis det er av interesse. 

Med vennlig hilsen 

 
H.r.advokat em, statsautorisert translatør 
 
 


