
20220220 Årsaken til ALK-katastrofen 
Hvor er vi i saken? 
“If at first, you don’t succeed, then try, try, and try again, which is what I am 
doing”, sa Neville Chamberlain ved den siste av 3 returer fra møter med Adolf 
Hitler i 1939. Jeg sier det samme om mine utrettelige forsøk på å avklare ALK-
Ulykken, første gang i mitt bokmanuskript «19870416 Sannheten om ALK-
ulykken» og senere i tallrike dokumenter i del-bloggen ALK-ulykken i mitsem-
blogg.com. De innledes alle med en dato i det 8 siffer-system som jeg håper vil 
bli norsk standard (4 siffer for året, 2 siffer for måneden og 2 siffer for 
dagen). Forlaget trakk seg før boken ble utgitt, jeg tror på grunn av frykt for 
søksmål fra Phillips Petroleum Company Norway, som jeg gir ansvar for ulykken.  

Bokmanuskriptet er tilgjengelig i min del-blogg om ALK-ulykken, som er del av 
mitsem-blogg.com. Bokmanuskriptet er ett av de eldste dokumenter (og derfor 
blant de som kommer sist i bloggen). 19870416 viser til året 1987, måneden april 
og 16nde dag i måneden. 

Når man er inne i bloggen kan man lynraskt søke seg til et dokument man har 
datoen til via Ctrl-F og datoen i det 8-tall-system som jeg bruker (eller et annet 
nøkkelord i tittelen til dokumentet, som «Ekofisk»).    

Skal søk etter årsaken til ulykken avsluttes nå? 
Jeg er overbevist om at årsaken til ulykken er at operatørselskapet, Phillips 
Petroleum Company Norway, nedla forbud mot å flytte ALK så langt vekk fra den 
faste Ekofisk Delta-plattformen at de deler av plattformen som vanligvis lå 
under vann kunne inspiseres i øverste flytestilling sommeren 1979. Da 
plattformen ble bestilt sommeren 1967 var det i henhold til reglene i Lloyds 
Register of Shipping, som hadde krev om inspeksjon i tørrdokk hvert annet år. 
Før plattformen ble levert, hadde eierne bestemt seg for å bytte til Det Norske 
Veritas, som hadde samme regler som for skip, d.v.s. inspeksjon i tørrdokk hvert 
4. år (ofte utsatt med ytterligere ett år).  

Jeg antar at dette var den underliggende grunn til krangelen som oppsto mellom 
den rederiansatte kapteinen på ALK og den oljeselskapsansatte plattformsjefen 
Jack Johnson på Ekofisk Delta-plattformen og den rederiansatte kapteinen 
Torbjørn Sæd på ALK. På det felles kontor som kapteinen og maskinsjefen i 
Stavanger Drilling hadde på ALK var et stort flytskjema utarbeidet av 
plattform-leverandøren CFEM med rubrikker som viste når hver enkelt del av 



ALK sist var inspisert og når neste inspeksjon skulle foretas. Hensett til at ALK 
var bestilt under reglene til Lloyds Register of Shipping er det ingen grunn til å 
tvile på at flytskjemaet på det felles kontor som kapteinen og maskinsjefen 
hadde på ALK viste at siste kontroll hadde skjedd sommeren 1977 (i Tananger), 
og at neste inspeksjon skulle skje sommeren 1979.  

Etter det som foreligger i form av forklaringer fra maskinsjefen på ALK er det 
ingen grunn til å tvile på at kapteinen tok seg over gangbroen til Ekofisk Delta-
plattformen for å avtale med den Phillips-ansatte plattformsjefen der hvordan 
inspeksjon planlagt for sommeren 1979 skulle foretas. Det er heller ingen grunn 
til å tvile på at plattformsjefen der nedla forbud mot gjennomføring av 
inspeksjonen, som ville medføre at gangbroen mellom ALK og Ekofisk D-
plattformen måtte fjernes for den tiden inspeksjionen tok, d.v.s. minst en dag, 
slik at man ble avhengig av helikopter-transport av de som ellers ville bruke 
gangbroen. 

Det er grunn til å anta at dette medførte en skarp uenighet mellom kapteinen, 
som man vet at var sterkt bekymret for muligheten av sprekker i stålet på ALK 
på dette tidspunkt og den oljeselskapsansatte plattformsjefen. Alt tyder på at 
resultatet av krangelen var at rederiet måtte oppgi krav om dagpenger (leie)  
for den tid kontrollen ville ta, med bruk av helikopter for mannskapet der, 
snarere enn gangbroen. 

Hva sier ALK-kommisjonen om dette? Ikke ett ord! 

Hva sier Riksrevisjonen om dette? Ikke ett ord.  

Spørsmålet blir da om det er tilfredsstillende at denne problemstilling feies 
under teppet, hvilket er det som har skjedd så langt. Jeg mener det er ytterst 
utilfredsstillende, og at hverken Staten eller allmennheten kan akseptere dette! 

Jeg legger for min del til grunn at korrespondansen mellom oljeselskapet og 
rederiet (og klasseselskapet Det Norske Veritas) inneholder mer enn nok av 
dokumentasjon til å sikre full avklaring, og at personer som lever i beste 
velgående kan forklare seg om dette, hvis de blir spurt! 

Jeg sikter da særlig til Bente Synnøve Linkjendal, 4320 Lindesnes. Hun begynte 
som mannskapssjef i Stavanger Drilling AS på et tidlig tidspunkt, men steg i 
gradene og var til sist rederen i selskapet. Hun har uten tvil deltatt i alle 
drøftelser om Stavanger Drillings vederlag for ALK, og eventuelle endringer i 
dette dersom rederiet hadde gitt støtte til kapteinen og maskinsjefen i ønsket 
om inspeksjon sommeren 1979. Hun har aldri blitt avhørt av politi, kommisjon, 



presse eller Riksrevisjon, til tross for gjentatte initiativ fra min side for å få til 
dette.  

Jeg sikter videre til Jack Johnson, som er navnet jeg mener å huske var 
plattformsjefen for Phillips Petroleum på Ekofisk Edda. Jeg kjente faren fra 
min tid i Phillips Petroleum Company Europe-Africa. Jack var drøyt 20 år yngre 
enn meg, og lar seg sikkert spore. Jeg er overbevist om at han vil benytte 
anledningen til å forklare seg for en Notarius Publicus der han nå måtte bo, for 
å rettferdiggjøre seg selv og sine handlinger (med argumenter som er nevnt 
ovenfor).  

Bare med disse to, rederiets Bente Synnøve Linkjendal og operatørselskapets 
Jack Johnsen, får man muligheter til å avklare hva som skjedde i ALK-saken 
med vitner/dokumentasjon som det er viktig at man benytter for en sak som 
denne. 

Jeg vil også foreslå at professor em. Torgeir Moan, som var med i ALK-
kommisjonen og sivilingeniør em, Kjell Straume som var kommisjonens sekretær 
blir avhørt om det de vel om hvorfor ALK-kommisjonen ikke gjorde noe forsøk 
på å belyse forholdet mellom operatørselskap og rederi i ALK-saken.  

Endelig vil jeg foreslå at 2 tidligere ansatte i Stavanger Drilling AS, Holger 
Boge og Christen Magne Jensen som sammen med Bente Jonassen Linkjendal 
uttaler seg om saken i leserbrev i Aftenbladet 23. oktober 2020 blir innkalt til 
rettslig avhør.  

Jeg er overbevist om at forklaringene fra Bente Linkjendal, Jack Johnson, 
Torgeir Moan, Kjell Straume, Holger Boge og Christen Magne Jensen vil sikre 
avklaring av ALK-katastrofen på en måte som i dag er umulig med det som 
foreligger. Jeg vil anse det som naturlig at statsadvokaten med ansvar for saken 
sammenkaller de som representerer oljeselskap og ansatte for å, høre om det er 
behov for og ønske om ytterligere bevisføring før saken anses ferdig fra 
statens side.  

Jeg tror ikke det er noen som kan akseptere at saken blir avsluttet uten den 
ytterligere bevisføring som er nevnt her.  

 

 

 


