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Jeg har gjennom min klage til PFU av 25. november 2018 vist til at 4 ledende Schibsted-aviser
29. oktober 2016 har kolportert usannheter om ‘Alexander L. Kielland’-ulykken, blant annet at 4
eksperter oppnevnt av en fransk domstol skulle ha avvist konklusjonene til den norske ALKkommisjonen om at en sveisefeil under byggingen var årsak til ALK-ulykken (med tap av 123
arbeidere), og i stedet vist til feil ved fortøyningen av riggen i Norge. Jeg har videre vist til at
avisene blankt har avvist mitt tilbud om å sette meg ned med journalister som åpenbart ikke
behersker fransk og gå rolig i gjennom saken, og de «fake news» de har kommet i skade for å
prestere. Usannheten om konklusjonene til de franske rettsoppnevnte eksperter er gjentatt i
«Stavanger Aftenblad» så sent som 20. november 2018.
Det er ikke meg som bør ta ansvar for norsk presses forhold til «fake news». Jeg trodde, i min
naïvitet det var PFU! Særlig når «Aftenposten», så sent som 13. november 2018, på lederplass,
understreker det ansvar alle har for å korrigere «fake news», og viser til de presseetiske
regler om dette.
Det er patetisk at PFU viser til frister for å klage på «fake news» og derfor ikke vil vurdere de
presseetiske sider ved å kolportere, og senere gjenta, «fake news» om Norges vel mest
alvorlige arbeidsulykke. Det er også patetisk at årsaken synes å være at journalister i
Schibsted-pressen, så vidt forstås, ikke klarer å skille mellom argumenter som framføres av de
saksøkte franske selskaper, og domstolens konklusjoner, også etter at alt har foreligget på
engelsk gjennom lang tid. Det er som å blande sammen Orderud-ekteparets påstander om sin
uskyld og lagmannsrettens dom.
Jeg har blåst i trompeten, og har klaget til PFU. Det for være opp til PFU, og de som måtte
være interessert i presseetiske regler, å ta saken videre.
Randaberg, 26. november 2018
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Kopi til Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.
Min klage til PFU, med vedlegg, svaret fra PFU og dette brev, kan etter hvert leses av alle i
«mitsem-blogg.com/ALK-ulykken», der man også kan klikke seg frem til den engelske
oversettelsen av de franske rettsoppnevnte eksperters rapport.
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