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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: fredag 26. mars 2021 14.23
Til: Postmottak HPM Riksadvokaten
Kopi: Moløkken, Lene
Emne: ALK-katastrofen

Gode Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, 

Dessverre krysses våre veier igjen, i to helt forskjellige saker, Alexander L. Kielland-ulykken og 
Stavangers Fritz Moen-sak. 

Den største, og viktigste saken, fra et samfunnsperspektiv, er Alexander L. Kielland-ulykken 27. 
mars 1990. En rekke dokumenter om saken er inntatt i min blogg, «mitsem-blogg.com/ALK-
saken» (trykk på «Meny» hvis ikke ALK-saken kommer opp som et valg).  

Når jeg nå tar saken opp igjen med Riksadvokaten, har det selvfølgelig sammenheng med at 
Stortinget har bedt om, og skal behandle, en rapport fra Riksrevisjonen (dokument 20210309 i 
min blogg) om norske myndigheter (og vel også påtalemyndighetene) har opptrådt adekvat i 
forbindelse med ulykken. Det er ingen sak jeg har arbeidet så mye og så lenge med som ALK-
ulykken., med 127 dokumenter i bloggen fra 26. februar 1980 (27 dager før havariet) til i dag. 

Dokumentene her er først angitt med en 8-sifferkode, der de første 4 siffer angir året, de 2 neste 
måneden og de 2 siste dagen, og en kort overskrift. Dokumentene er søkbare når bloggen er åpnet med 
CTRL-F og datoen i 8-sifret kode eller søkbare ord som «Riksadvokaten» i overskriften (bak datokoden), 

"Alexander L. Kielland"-ulykken 27. mars 1980 var den største industriulykken i norsk historie, og en av 
de største ulykker overhodet. Årsaken til ulykken var kort og godt at rederiet ikke fulgte den 
vedlikeholdsmanual som var etablert ved byggingen, og som alle parter den gang var enige om. 
Inspeksjonen av det stålelementer som brast og forårsaket ulykken ble utsatt da den etter planen skulle 
vært foretatt sommeren 1979, da man hadde lange perioder med stille sommervær. Kapteinen ble nektet 
av operatørselskapet å gjennomføre kontrollen. Spørsmålet om betaling for riggen for de dager 
inspeksjonen ville ta (med helikoptertransport av mannskaper) ble viktigere for operatørselskap og 
rederi enn mannskapets sikkerhet. Det er en skandale at dette ikke har vært avklart av ALK-
kommisjonen eller andre. Riksrevisjonen er for så vidt i godt selskap.  

Ulykken var ikke bare den største industriulykken i Norge, men også den største skandale i form av 
mangelfull etterforskning. Det skjedde også da rederiets og operatørskapets forhold ble konstatert ved 
bevisopptak i Stavanger byrett i 1983. Statsadvokaten sa da at ulykken skulle etterforskes videre, men 
ble åpenbart på kort tid overtalt, på en eller annen måte, til å la det være. Riksadvokaten gjorde 
ingenting da jeg brakte saken inn for ham.  

Jeg har latt meg fortelle at byrettens formann, Olav T. Laake, som i år, sammen med en sivilingeniør har 
gitt uttrykk for friske synspunkter om «Helge Ingstad-ulykken», var både overrasket og skuffet over at 
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de ting som fremkom i bevisopptak han ledet ikke ble fulgt opp. Det er kanskje på tide at noen utesker 
hans synspunkter om ALK-ulykken, som han kjenner i detalj etter dager med bevisopptak,  

Viktige forhold har vært skjøvet under teppet av ALK-kommisjonen, påtalemyndigheten og nå sist av 
Riksrevisjonen.  

Jeg er for min del overbevist om at den fatale sprekken i D-6 leggen, som ALK-kommisjonen 
dokumentert at var på 70 mm da riggen ble levert 5. juni 1976, og som gjennom såkalt tretthetsbrudd 
hadde spredt seg rundt nesten hele stag D-6 da ulykken fant sted, lett ville blitt oppdaget sommeren 
1979. Det var i alle fall ikke været som forårsaket ulykken, slik man leser gang på gang. Sprekken hadde 
tatt seg rundt hele staget ved ulykken i mars 1980 da staget brast under forhold som var vanlige på 
Ekofisk.  

Ingen skal klare å overbevise meg om at sprekken ikke ville være lett synlig som en fuktig strek på et 
ellers tørt og malt metallrør sommeren 1979 da kapteinen, i samråd med maskinsjefen, ville inspisere 
staget. Dette ble nektet av operatørselskapets representant. (Jeg kjente både han og hans far fra min 
tid i Phillips. Hans far ville aldri ha tenkt tanken om å spare noen kroner for arbeidsgiver ved å hoppe 
over en sikkerhetsrelatert og planlagt inspeksjon, men at sønnen gjorde det, kan godt stemme.) Jeg 
legger for ordens skyld til at folk med større fagkunnskap enn meg har påstått at sprekken ikke kunne 
bli sett, selv mot et tørt stag.  

Jeg registrerer at min blogg om ulykken inneholder disse brev til eller fra Riksadvokaten:  

19860531 Klage til Riksadvokaten 

20161115 Brev til Riksadvokaten og Statsadvokatene i Rogaland 

20170206 Svar fra Riksadvokaten 

Hverken påtalemyndigheten eller andre behøver å frykte noe i saken fra Riksrevisjonen, som 
(etter min mening) gjør sitt beste for å skyve ubehagelige sider av saken og ubehagelige 
personer under teppet i sin rapport, dokument 20210309, som jeg kort kommenterer i et 
dokument med samme dato).  

Jeg har gitt uttrykk for hva jeg mener i brev til alle på Stortinget av 16. mars 20210316 
(dokument 20210316 i ALK-bloggen) og til Regjeringen dagen etter (dokument 20210317). Jeg 
fikk svar fra SMK 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 sendte dokument 2021024 til alle på Stortinget og i regjeringen 24. mars 2021. og fikk 
dagen etter beskjed om at også denne henvendelser var sendt fra SMK til Justisdepartementet 
for behandling.  

I prinsippet er vel brev til og fra Justisdepartementet undergitt offentlighet? Brevene i min 
blogg er også offentlige (hvilket ikke gjelder brev jeg mottar før jeg legger dem inn i bloggen. 
Det vil skje med dette brev om noen dager).  



3

Jeg legger til grunn at Riksadvokaten både har rett og plikt til når som helst å vurdere om 
tidligere henvendelser har vært behandlet på relevant måter av påtalemyndigheten,  

Jeg håper han vil utpeke en trenet politietterforsker til å avhøre: 

1. Pensjonert skipsreder Bente Synnøve Jonassen Linkjendal, Lindesnes 
2. Pensjonert sivilingeniør Kjell Straume, i 1979 bosatt i Bygdøy Allée, Oslo 
3. Pensjonert byrettsjustitiarius Olav T Laake, Stavanger 

Hensikten med avhør av Bente Synnøve Jonassen Linkjendal er å avklare hva som skjedde 
mellom Stavanger Drilling og Phillips Petroleum sommeren 1979 da Phillips nektet kapteinen å 
gjennomføre rutinemessig kontroll av deler av ALK som vanligvis lå under vann, og hvorfor 
kontrollen aldri fant sted. Det skal også ha blitt gjort en avtale mellom rederi og 
operatørselskap om at rederiet skulle frafalle leie for ALK hvis slik kontroll skulle 
gjennomføres. Hun ble aldri avhørt av ALK-kommisjonen eller politiet. 

Hensikten med avhør av Kjell Straume er å bringe på det rene om det lå noe under det 
manifeste ryktet i Veritas-miljøet om at ingeniøren som kontrollerte ALK tok sitt eget liv på 
grunn av ALK-ulykken og det ansvar han følte for den. At ryktet om at han tok sitt eget liv ikke 
kan være riktig, har jeg redegjort for i dokument 20210317 Brev til regjeringens medlemmer, 
og i dokument 20210316 Brev til alle Stortingsrepresentanter. Likevel: Hva er grunnen til at et 
slikt rykte kan oppstå og holde seg levende i flere tiår etter ALK-ulykken (og ingeniørens død av 
kreft)? Er det en refleks av en diskusjon mellom inspektøren og arbeidsgiver han arbeidet for 
som mange ble kjent med om ansvaret for at ingeniøren og selskapet gjorde en elendig jobb, 
hvilket jo alle ble klar over da ALK havarerte? I så fall bør det vel avklares også ved å gå 
gjennom korrespondanse mellom ingeniøren og arbeidsgiver.  

Hensikten med avhør av Olav T. Laake er å få avklart om han reagerte på at bevisopptaket han 
ledet ikke førte til ytterligere granskning av saken, og hva han mente og mener om det. 

I den utstrekning det kan være til hjelp, vil jeg gjerne bidra i disse avhør og på annen relevant 
måte til avklaring av saken. Jeg tror jeg kjenner saken rimelig godt, og at jeg fortsatt har noe å 
bidra med, hvis det er ønsket. 

Randaberg, 6. mars 2021 

 

H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør  

 


