
20220105 ALK-ulykken 
Da jeg våren 2021 skulle skrive om Riksrevisjonens rapport av 9. mars 2021 om 
ALK-ulykken 27. mars 1980 måtte jeg vise til Æsops fabel om «Berget som 
fødte en mus» (dokument 20210309 i del-bloggen «ALK-ulykken» i mitsem-
blogg.com).  

Etter å ha sett det første av 6 programmer om ALK-ulykken som TV2 tok til å 
vise 3. januar 2022 er jeg bekymret for om det også blir konklusjonen på TV2’s 
prisverdige og store satsing på ulykken (der deler av et intervju med meg i 21. 
oktober 2020 visstnok er med i ett av de senere avsnitt).  

ALK-kommisjonen fikk kanskje ikke med seg at det var kurant å heve ALK-
plattformen, også på Ekofisk-feltet, for å inspisere viktige deler av plattformen 
som vanligvis var under vann. Det gjaldt bl.a, de deler av D-leggen som brast og 
forårsaket ulykken på grunn av mangelfull sveising og kontroll av denne, jfr. 
ALK-kommisjonens rapport s. 39-88.  

Et sentralt og uomtvistelig bevis for dette i nyere tid er Aftenbladets intervju 
30. september 2020 med Tormod Wigestrand, inntatt som dokument 20210930 
i min blogg. Han var kontrollromsoperatøren med lengst fartstid på ALK, men ble 
aldri intervjuet av politiet eller ALK-kommisjonen, så vidt forstås fordi han 
arbeidet på Frigg da ulykken skjedde!  

Tormod Wigestrand bekrefter i intervjuet på alle relevante punkter det jeg har 
skrevet om årsaken til ulykken i mitt bokmanuskript 16. april 1987 «Sannheten 
om ALK-ulykken» (dokument 19870416).  

I den utstrekning programmene i TV2 gir støtet til ny debatt om ALK-ulykken, 
hvilket det må være grunn til å forvente, håper jeg at debatten vil dreie seg om:  

1. Er det grunn til å tvile på at ALK ble levert med store sprekker i 
sveiseskjøtene der D-leggen brakk av, som dokumentert av ALK-
kommisjonens på s. 39-88 i NOU 1981:11.  

2. Er det grunn til å tvile på at ulykken fikk et vesentlig større omfang enn 
den burde på grunn av manglende kontroll av og trening på evakuerings-
systemene, som gjorde at dører i overbygningen ikke lot seg lukke og 
livbåter ikke lot seg løsne? 

3. Er det grunn til å tvile på at plattformsjefen til Phillips Petroleum (jeg 
kjente både han og hans far fra min tid i Phillips Petroleum) nektet 
kaptein Tormod Sæd å hale ALK så langt fra Edda-plattformen at den 



planlagte kontroll sommeren 1979 av bl.a. staget som brast ikke kunne 
gjennomføres?  

Det der for meg ubegripelig at store deler av norsk presse, med Kielland-
utvalget til cand. theol. Kian Reme og ledende Schibsted-aviser som 
fløytebærere, har lokket mange til å tro at mangler ved fortøyningen kunne 
være årsak til ulykken! All ekspertise, med 4 eksperter på professornivå i 
Frankrike, 2 eksperter på professornivå i Norge og 1 eksport på professornivå i 
Sverige avviser alle, uavhengig av hverandre, at mangler ved fortøyningen kunne 
være årsak til ALK-ulykken, jfr. bl.a. dokument 20200910 i min blogg..  

Det er også grensende til ubegripelig at så store ressurser har vært brukt på 
avklaring av ulykken, når resultatet, også etter Riksrevisjonens rapport. synes å 
være større forvirring enn noen gang!  

Kan man håpe på at reportasjene i TV2 vil gi støtet til den avklaring som det 
fortsatt, i år 2022, er behov for? 

 


