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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: onsdag 24. mars 2021 14.38
Til: Redaktør Syvertsen (trangviksposten@online.no)
Emne: BREV OM SAKSBEHANDLING OG ALK-SAKEN

Jeg introduserer med dette en ny måte å behandle saker på, også Stortings-saker, til alle på 
Stortinget og i regjeringen.   

Metoden er utviklet med tanke på rettssaker, der det gir advokaten full kontroll og lett og 
hurtig tilgang til alle dokumenter fra skranken, uten å måtte bla i bunker av dokumenter. Alle 
dokumentene er lagt inn i en blogg om saken som gjør at alle dokumentene er umiddelbart 
tilgjengelige og lett lesbare på en iPad, og eventuelt på en overhead, som snart er standard i 
rettssaler.   

Alle dokumenter i saken blir også umiddelbart tilgjengelige på den samme måten i en iPhone 
(som de fleste må snu 90° for å kunne lese komfortabelt) og på en PC. Har man et ledig øyeblikk 
på trikken eller i et venterom, kan man lett slå opp saken og minne seg selv på viktige ting, uten 
å ha et eneste dokument for hånden. 

Alle dokumenter har fått en 8-siffret dato-kode, der 4 siffer er året, 2 siffer er måneden og 2 
siffer er dagen. Bloggen åpner man med å skrive mitsem-blogg.com på en tom skjerm, og velge 
den blogg man vil åpne fra linjen over bildet av Kong Olav. Flere blogger blir tilgjengelige når 
man trykker på «Mer» til høyre på linjen med navn på bloggene. Når bloggen er åpnet, kan man 
trykke man på Ctrl-F, som åpner et tilleggsvindu på skjermen. Her skriver man dato-koden for 
dokumentet, med 8 siffer (4 for året, 2 for måneden og 2 for dagen). Neste juleaften blir 
20211224. Dokumentet med datakodenavnet vil åpne seg lynraskt når datakodenevnet er valgt 
og bekreftet med "Enter". Hvis flere dokumenter har samme datokode, åpnes det som er 
nærmest i tid, og man kan bla gjennom andre dokumenter med samme datokode med > eller <. 

Riksrevisjonens innstilling om ALK-ulykken åpnes på et øyeblikk når man (fras tom skjerm) 
skriver mitsem-blogg.com, velger ALK-ulykken og skriver 20210309.  

Bloggen om ALK-ulykken omfatter mer enn 100 dokumenter, som alle lar seg åpne på brøkdelen 
av et sekund når man skriver det datokodenavn som dokumentet har fått i bloggen. En liten lapp 
med datokode-navnene på de dokumenter man vil åpne er alt man trenger før man åpner bloggen 
og reiser seg for å ta ordet, enten der er på Stortinget eller i en domstol, eller når man sitter 
på bussen/trikken for å repetere saken.  

Metode – og substans 
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Hvem som helst kan selvfølgelig lage sin egen blogg i dette systemet med et database-program 
(som SimpleSite) for hvilken som helst sak der de ønsker lynrask tilgang til alle dokumenter på 
en PC, en iPad eller en iPhone.  

Hvis du velger mitsem-blogg.com (fra tom skjerm) og deretter ALK-ulykken (på linjen over 
bildet av Kong Olav), ville jeg være takknemlig for at du ikke glemmer mine argumenter for 
at Stortinget eller Regjeringen bør anmoder Riksadvokaten om å oppnevne en trenet 
politietterforsker for å gjennomføre avhør av 

1.  Pensjonert skipsreder Bente Synnøve Jonassen Linkjenda,  Lindesnes  

2.  2. Pensjonert sivilingeniør Kjell Straume, i 2019 bosatt i Bygdøy Allée 

og de personer som det i disse avhør måtte fremgå at kan gi viktige tilleggsopplys-
ninger/bekreftelser. 

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 flere tiår etter ALK-ulykken (og ingeniørens død av 
kreft)? Hva er grunnen til at sindige folk som Kjell Straume, som sikkert aldri ville låne øret til 
sladder, gjentar ryktet til en for ham ukjent person som meg? Er det en refleks av en diskusjon 
mellom ingeniøren og arbeidsgiver som mange ble kjent med om ansvaret for at ingeniøren og 
selskapet han arbeidet for gjorde en elendig jobb, hvilket alle jo visste var tilfellet når ALK 
havarerte? I så fall bør det vel avklares, også ved å gå gjennom korrespondanse mellom 
ingeniøren og arbeidsgiver. 

Jeg står ved min påstand om at Riksrevisjonen har gjort sitt beste for å feie meg og mine 
synspunkter under teppet. Jeg er ikke nevnt blant de personer Riksrevisjonen har hatt møter 
med om ALK-ulykken, selv om Riksrevisjonen ba om, og avholdt, et flere timer langt møte med 
meg onsdag 4. mars 2020 på Scandic Airport Hotell, jfr. dokument 20200130. Det er heller 
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ingen henvisning til meg og de flere hundre dokumenter i min blogg om ALK-ulykken, herunder et 
titalls brev mellom meg og Riksrevisjonen.  

Jeg vil særlig fremheve mitt bokmanuskript «Sannheten om ALK-ulykken», som er inntatt som 
dokument 19870416 i min blogg og som alt den gang, for mer enn 30 år siden, pekte på de 
forhold som har vært feid under teppet av ALK-kommisjonen, politiet, statsadvokaten og 
Riksadvokaten, og nå sist også Riksrevisjonen.  

Jeg viser også til den rikholdige korrespondanse mellom meg og politi/påtalemyndighet, fra min 
klage til Riksadvokaten i dokument 19860531 og tallrike henvendelser til politi og 
påtalemyndighet i hele perioden, senest min begjæring til politimester Hans Vik i dokument 
20200421,  

Riksrevisjonen er i godt selskap når den ikke vil gi rom for meg og mine synspunkter. Schibsted-
pressen, og særlig Stavanger Aftenblad, har vært praktisk talt lukket for meg og korrekte 
opplysninger om ALK-ulykken, jfr. dokument "20200709 ALK-ulykken og Schibsted-pressen".  

Randaberg, 24. mars 2021 

Pål Mitsem 

H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 

 


