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Scandinavian star undersøgende

skibet? Alt foregik i fuld offentlighed.
Så var der forsikringerne. Der var to

forskellige forsikringer på skibet.
Ansvarsforsikringen var tegnet i den

norske assuranceforening Skuld – og her
var forhandlingerne om erstatningerne
til de overlevende og de omkomnes ef-
terladte i fuld gang. Her fulgte pressen
med i, hvor mange penge der skulle ud-
betales.

Men så var der kaskoforsikringen. Den
handlede om, hvor stor erstatning eje-
ren af skibet kunne få for den brandhær-
gede færge. Den var tegnet i det danske
forsikringsselskab Fjerde Sø og afsted-
kom et dramatisk slagsmål om den høje
forsikringssum på 24 millioner dollars,
knap 150 millioner kr.

Forhandlingerne foregik i fortrolig-
hed. Alt for meget var på spil – og helt
frem til i dag har det været skjult, hvor-
dan der blev kæmpet i kulissen om de
mange forsikringspenge. Fronterne var
trukket skarpt op. Spørgsmålet var,
hvem der først blinkede og gav sig.

Politiken kan nu fortælle det dramati-
ske forhandlingsforløb om forsikrings-
summen efter samtaler med centrale
kilder, som ønsker at være anonyme – og
på basis af hidtil ukendte dokumenter.

Amerikansk selskab lagde pres 
Kun to en halv måned efter ligene blev
kørte ind i kølehuset på kajen i Lysekil,
var slagsmålet inde i den afgørende fase.
Datoen var 21. juni 1990.

Ejeren af ’Scandinavian Star’ skulle bli-
ve enig med forsikringsselskabet Fjerde
Sø om størrelsen på erstatningen for det
brandhærgede skib. Skulle skibet be-
tragtes som totalskadet, så alle 24 milli-
oner dollars skulle udbetales, eller kun
en del af de mange millioner?

I offentlighedens og myndighedernes
øjne var den danske forretningsmand
Henrik Johansen ejer af skibet. Så det var
ham, som stod over for forsikringssel-
skabet. Men i virkeligheden var der også
andre interesser på spil. En tredje part
var med til forhandlingerne: det ameri-
kanske selskab SeaEscape.

Amerikanerne var repræsenteret af
selskabets danske bestyrelsesmedlem,
Niels-Erik Lund, og en britisk advokat.
Men selskabet ville for alt i verden und-
gå offentlighedens søgelys.

Det var der en vigtig grund til. 
Officielt havde det amerikanske sel-

skab ikke længere noget at gøre med

B
illederne stod stadig skarpt i erin-
dringen i offentligheden.

Synet af en gaffeltruck på kajen i
den lille svenske by Lysekil, som
kørte bårer med lig i sorte ligposer

hen til et kølehus – hvorefter rednings-
folk og betjente forsigtigt løftede de sor-
te ligposer op i hvide kister.

Tv-billederne af mindehøjtidelighe-
der i Frederikshavn og Oslo med hvide
kister og bårebuketter, mens rustvogne
bagefter kørte kisterne til begravelser
rundt om i Danmark og Norge. 

Og alvorlige mænd i jakkesæt, som gik
gennem et virvar af tv-projektører og
blitzlys foran Sø- og Handelsretten i Kø-
benhavn for at afgive forklaring.

I flere uger var medierne i Skandinavi-
en i foråret 1990 fyldt med dønningerne
fra den katastrofale mordbrand på pas-
sagerfærgen ’Scandinavian Star’, der 7.
april 1990 kostede 159 livet. 

Resultatet var skræmmende. Langt de
fleste var døde af røgforgiftning. Mens
omkring 10 døde af varmen, før koncen-
trationen af giftstoffer i blodet nåede at
blive en dødelig dosis.

99 lig blev fundet i kahytterne. Heraf
blev omkring en fjerdedel fundet helt el-
ler delvis inde på badeværelset med an-
sigtet gemt i håndklæder. Andre lå i kø-
jerne. Enten fuldt påklædt eller i under-
tøj. Formentlig fordi de først meget sent
blev klar over branden.

Over 50 lig lå i korridorerne. Tyk sort
røg og dårlige lysforhold havde gjort det
svært at finde vej. Enkelte korridorer
endte endda blindt. Omkring 20 af de 50
omkomne blev fundet i to gange, hvor
der ikke var en udgang for enden. De re-
sterende lig blev slæbt ud af gangene un-
der redningsarbejdet.

Den ældste omkomne var 79 år. Den
yngste kun få måneder gammel. Der var
28 børn og unge. Desuden døde 29 par
sammen på skibet, mens 26 mistede de-
res mand eller kone.

Jagten på svar fyldte pressen. Hvem
var brandstifteren, og hvad var motivet?
Hvem ejede egentlig skibet, og hvad
med sikkerhedsforholdene om bord på

’Scandinavian Star’. Historien i offentlig-
heden var, at amerikanerne havde solgt
skibet til Henrik Johansen en uge før
mordbranden.

Den danske forretningsmand Niels-
Erik Lund havde formidlet salget til Hen-
rik Johansen, fordi han hjalp det ameri-
kanske selskab i forbindelse med køb,

salg og leje af skibe. Så set med offentlig-
hedens øjne havde SeaEscape intet at gø-
re med slagsmålet om forsikringssum-
men.

Godt nok var det amerikanske selskab
SeaEscape højst usædvanligt også med-
forsikret. Selskabet havde overført ski-
bet til Henrik Johansen, før han havde

Hverken norsk politi eller en kommission har kunnet 
finde beviser for, at der var tale om forsikringssvindel
i Skandinaviens største uopklarede mordsag. Heller ikke
selv om forsikringen på ’Scandinavian Star’ blev fordoblet
til 24 millioner dollars kun en uge før mordbranden i
1990, der kostede 159 mennesker livet. Nu viser det sig, at
forsikringsselskabets agent aldrig efterprøvede skibets
værdi. Rederiet fastsatte selv den høje forsikrings-
sum – og det vidste politi og kommission.

Efter begravelsen kom slags målet om forsikringspengene
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betalt for skibet, så SeaEscape var med
på policen – indtil Johansen afleverede
købesummen. Men danske og norske
myndigheder anså forretningsmanden
Henrik Johansen for at være rederen. En
reder, som nu skulle afgøre slagsmålet
med forsikringsselskabet og sørge for at
overføre købesummen for skibet til

amerikanerne. Sådan foregik forhand-
lingerne dog ikke. Tværtimod.

I dag er Fjerde Søs materiale om sagen
makuleret. Men Politiken har rekonstru-
eret forløbet, og det afslører en anden hi-
storie end den fortælling, som de dan-
ske og norske myndigheder samt senest
en norsk undersøgelseskommission har

fortalt offentligheden om. 
I virkeligheden deltog Niels-Erik Lund

og SeaEscapes amerikanske advokat ak-
tivt i forhandlingerne i København for at
få udbetalt hele forsikringssummen på
24 millioner dollars.

Og på den anden side af bordet spille-
de forsikringsselskabet Fjerde Sø højt

spil. Det var forsikringstagerne, som selv
havde fastsat den høje forsikringssum –
og reelt kendte forsikringsselskabet ik-
ke skibets værdi.

Hvilket ikke stemmer overens med
den forklaring, som tidligere havarichef
i Fjerde Sø Morten Stensgaard har givet
til norsk politi – og som både politiet og
det norske Stortings kommission har
lagt til grund for deres afsluttende rap-
porter om den uopklarede mordsag: 

Ifølge rapporterne vurderede Fjerde
Sø »størrelsen på forsikringssummen
som fornuftig og rimelig i forhold til et
passagerskib af denne størrelse«.

Morten Stensgaard erkendte dog også
ifølge rapporterne, at »Fjerde Sø udsted-
te en police på det beløb, som de fik op-
lyst fra rederiet«.

Retsordførere fra Folketingets partier
blev i slutningen af juni i år orienteret
om den norske kommissionsrapport af
den danske rigsadvokat og justitsmini-
ster Søren Pape Poulsen (K), og rappor-
ten skal også diskuteres af det nye nor-
ske Storting her i efteråret. Men kom-
missionens afsnit om forsikringsopgø-
ret er altså ikke hele sandheden.

Det var ellers formålet med politiets
og kommissionens arbejde at give de
overlevende og pårørende efter de 159
omkomne de afgørende svar vedrøren-
de de økonomiske transaktioner bag
skibet. 

Dels for at afklare Niels-Erik Lund og
SeaEscapes rolle. Dels for at undersøge,
om forsikringssvindel kunne være et
motiv til den uopklarede mordbrand.

Både norsk politi og den norske kom-
mission har konkluderet, at Henrik Jo-
hansen var reder bag skibet – og afviser
mange overlevende og pårørendes 

Efter begravelsen kom slags målet om forsikringspengene

SORG. Kisterne
stod i kirken under
gudstjenesten for
danske efterladte
17. april 1990 i 
Frederikshavn. 
Arkivfoto: Preben
Tolstoy
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Det nye i sagen
Rederiet bag ’Scandinavian Star’ 
fremlagde den høje forsikringssum på 
24 millioner dollars over for 
forsikringsselskabet Fjerde Sø. Det 
accepterede forsikringsselskabet uden 
at undersøge skibets værdi.

Det amerikanske selskab SeaEscape,
som officielt havde solgt skibet til den
danske forretningsmand Henrik 
Johansen, deltog aktivt i 
forhandlingerne om udbetaling af 
forsikringssummen og er 
medunderskriver på den endelige aftale.

Norsk politi og en norsk kommission
nedsat af Stortinget har i de afsluttende
rapporter kke nævnt vidneudsagn om
Fjerde Søs manglende undersøgelse af
den høje forsikringssum, som blev for-
doblet kun en uge før de påsatte brande.



Brand

Natten til 7. april 1990 bryder en påsat brand 

ud på ’Scandinavian Star’, mens det er på vej 

fra Oslo til Frederikshavn

mistanke om forsikringssvindel. Som
norsk politi skrev i den afsluttende rap-
port:

»Der er ikke fremkommet oplysnin-
ger, som giver grundlag for at konklude-
re, at forsikringsbedrageri var motivet
for branden«.

Men det første afgørende spørgsmål
for en efterforskning af påsatte brande
er, om der kan være et økonomisk motiv
– og det har både norsk politi og kom-
missionen også afvist.

Politiken har ellers tidligere beskre-
vet, at ’Scandinavian Star’s værdi blev
kunstigt pustet op til det dobbelte ved
en usædvanlig handel kun en uge før de
påsatte brande på skibet 7. april 1990, da
det var på vej fra Oslo til Frederikshavn.
Så også forsikringssummen kunne for-
dobles. Det dramatiske forhandlingsfor-
løb om erstatningens størrelse viser, at
det ikke kun er den kunstigt oppustede
værdi, som er opsigtsvækkende. 

Hårdt mod hårdt
I virkeligheden var der to møder den af-
gørende dag 21. juni 1990, hvor forhand-
lingsforløbet kulminerede. 

Der eksisterer ikke et officielt referat
fra disse forhandlinger, men en af delta-
gerne tog udførlige notater til eget brug.
Henrik Johansens advokater brugte
Klaus Dwinger som teknisk rådgiver, og
han skrev korte referater af diskussio-
nerne til eget brug.

Både norsk politi og den norske kom-
mission er i besiddelse af disse notater
og har tillagt dem stor troværdighed –
og de er heller ikke blevet modsagt af ak-
tørerne i forsikringsslagsmålet. Klaus
Dwinger bekræfter over for Politiken, at
han har afleveret referaterne til politiet,
men han ønsker ikke at uddybe dem. 

Forsikringstagerne mødtes først for at
aftale en fælles holdning over for forsik-
ringsselskabet Fjerde Sø. Adskillige var
til stede. 

De vigtigste var Henrik Johansen og
hans advokat, Bent Nielsen, samt Niels-
Erik Lund fra SeaEscape og selskabets
britiske advokat.

Det fremgik af notatet fra mødet, at
den britiske advokat ikke lagde skjul på
amerikanernes holdning: SeaEscape vil-
le have pengene så hurtigt som muligt.
Han angav ikke en årsag til dette hast-
værk. Men den var meget enkel.

Det amerikanske selskab havde i flere
år haft en skrøbelig økonomi og balan-

cerede på kanten
af en konkurs. 

Derfor var Sea-
Escape interesse-
ret i at få udbetalt
hele kaskoforsi-
kringen på 24 mil-
lioner dollars – og
altså helst så hur-
tigt som muligt.
Henrik Johansens
advokat, Bent Niel-
sen, vil ikke udtale
sig til Politiken om
forløbet med hen-
visning til sin tavs-
hedspligt.

Men ifølge nota-
tet oplyste Bent
Nielsen til de an-
dre deltagere, at
Fjerde Sø højst vil-
le betale 9 million-
er dollars – og så
måtte parterne
mødes i retten om resten af beløbet. Der
var lagt op til en hård armlægning. 

Samme dag – 21. juni 1990 – gik forsik-
ringstagerne til møde med Fjerde Sø i
forsikringsselskabets hovedkvarter. 

Det var en usædvanlig forsamling.
Små spillere i dansk erhvervslivs gråzo-
ne som ejendomsspekulanten Henrik
Johansen og hans direktør, Ole B. Han-
sen, mødtes nu med de store drenge i
forretningsverdenen.

Over for forsikringstagerne sad Jan Er-
lund, som var advokat for Fjerde Sø.

Det usædvanlige var, at Jan Erlund og-
så var bestyrelsesformand i DFDS, som
indtil to måneder før branden havde
haft aktier i SeaEscape. Men det ameri-
kanske selskab var altså nu modparten
under forhandlingerne 21. juni 1990 i
samme sag.

Jan Erlund vil ikke kommentere sags-
forløbet over for Politiken og henviser til
sin tavshedspligt. Men ifølge notatet
fremførte han på mødet, at forsikrings-
selskabet ikke automatisk ville betale for
enhver skade i agterskibet – og erklære-
de, at selskabet ville forbeholde sig ret til
at sige, at visse skader i forskibet ikke
skulle dækkes. Blandt andet fordi de
kunne skyldes besætningens fejl. 

Altså ville forsikringsselskabet ikke
udbetale den fulde forsikringssum på 24
millioner dollars. Derfor stillede Fjerde
Sø både Henrik Johansen og SeaEscape

over for et ultimatum: Et forlig om er-
statningen eller en retssag. Tingene var
sat på spidsen – og parterne forlod mø-
det med uforrettet sag.

Men fem dage efter det afgørende mø-
de besluttede Henrik Johansen og SeaE-
scape at sætte hårdt mod hårdt. De frem-
satte et krav om, at skibet blev erstattet
som et totaltab, så vraget tilhørte assu-
randørerne. Altså skulle hele erstat-
ningssummen på 24 millioner dollars
udbetales – og det krav skulle rejses over
for Fjerde Sø.

Alt var lagt op til konfrontation i ret-
ten. Det ville uundgåeligt føre til, at of-
fentlighedens søgelys ville blive rettet
mod parterne – og dermed også SeaEsca-
pes rolle, som ingen i offentligheden
kendte. Det var Niels-Erik Lund og det
amerikanske selskab ikke interesseret i.

Det var der en grund til.

Fandt nye investorer
SeaEscape var skabt på resterne af det
danske rederi DFDS’ caribiske eventyr,
der var endt som et mareridt. 

Det danske rederi havde satset stort på
at få en andel i det amerikanske boom
med krydstogter i Caribien gennem dat-
terselskabet Scandinavian World Crui-
ses, men havde tabt over 200 millioner
kroner. For ledelsen handlede det om at
komme ud og redde stumperne.

Derfor sendte DFDS rederiets danske
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Scandinavian Star Undersøgende

Police

Henrik Johansens advokater ønsker at forsikre 

skibet for 24 mio. dollars – det dobbelte af den 

hidtidige forsikring på skibet. Fjerde Sø 

accepterer uden at undersøge skibets værdi

Katastrofe

38 timer kæmper brandfolk med flere brande. 

Der omkommer 159 om bord på skibet. 

Langt de fleste af røgforgiftning

Den første handel

I december 1983 køber det svenske rederi 

Stena Line ‘Scandinavian Star’ for 7,4 mio. dollars
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Forlig

I juli 1990 indgår Henrik Johansens selskab

og SeaEscape et forlig med Fjerde Sø og får

udbetalt 14 mio. dollars. Alle pengene går 

til SeaEscape

Den tredje handel
Kun 18 minutter senere sælger SeaEscape skibet 

videre til Henrik Johansens selskab for 21,7 millioner 

dollars. Altså er skibets værdi på de få minutter 

blevet  11 millioner dollars større

Forhandling

21. juni ønsker både Henrik Johansens selskab og

SeaEscape på et fortroligt møde at få udbetalt 

hele forsikringssummen på 24 mio. dollars. 

Det afviser Fjerde Sø

økonomichef, Niels-Erik Lund, til Florida
i 1983 for at klare skærene som ny admi-
nistrerende direktør i Scandinavian
World Cruises. Men i stedet for at lukke
selskabet fandt Niels-Erik Lund i 1985
nye investorer, og selskabet SeaEscape
trådte i stedet for Scandinavian World
Cruises – og han forlod DFDS. 

DFDS solgte 72 procent af aktierne i
selskabet og beholdt de resterende 28
procent frem til 1988, hvorefter det dan-
ske rederi afhændede flere aktier i Sea-
Escape. De sidste fire procent blev solgt 1.
februar 1990.

Niels-Erik Lund blev administrerende
direktør i SeaEscape, og ind trådte en ny
kreds som investorer. De tre hovedaktio-
nærer var amerikanerne Louis Pietro og
Joel Rahn samt Henry van der Kwast.

Lund fik også kontakt med andre pen-
gestærke investorer, der helst optrådte i
skyggen. Herunder forretningsfolk som
Stuart Graff, der drev et kontroversielt
vekselererfirma, som senere blev beteg-
net som en »svindelfabrik« af det ameri-
kanske børstilsyns advokat. 

SeaEscape satsede på flydende spille-
kasinoer, der sejlede ud i internationalt
farvand, hvor der blev spillet på roulet-
ten og trukket i den enarmede tyve-
knægt. Et af skibene var ’Scandinavian
Star’, som SeaEscape lejede af det sven-
ske rederi Stena Line med en option på
at købe skibet.

I 1988 forlod Lund ifølge sin egen for-
klaring stillingen som administrerende
direktør. Men han var altså stadig besty-
relsesmedlem i SeaEscape og hjalp det
amerikanske selskab med køb, salg og
leje af skibe.

Det fik afgørende betydning, da et
usædvanligt dansk makkerpar i et lille
rederi på den anden side af Atlanterha-
vet i begyndelsen af 1990 ledte efter et
stort skib: pengemanden Henrik Johan-
sen og hans direktør, Ole B. Hansen.

Ville have et skattefradrag
Henrik Johansen havde netop solgt
Vognmandsruten over Storebælt til den
danske investeringsfond Difko i en for-
bløffende god handel. Prisen var 362 mil-
lioner kroner – og han ledte efter et nyt
skib til sin rute mellem Frederikshavn
og Oslo, så han kunne geninvestere de
mange millioner kroner.

Det ville give ham et stort skattefra-
drag i form af afskrivninger på skibet.

Men skibet skulle være i hans besid-
delse senest 1. april 1990, fordi det dan-
ske skattevæsen kun havde givet Johan-
sen lov til at udvide sit skatteår med tre
måneder for at få investeringen med på
selvangivelsen.

Derfor havde Henrik Johansen travlt.
Gennem en af sine medarbejdere fik for-
retningsmanden øje på ’Scandinavian
Star’, som SeaEscape ønskede at sælge.

Spørgsmålet var prisen. Umiddelbart
var niveauet til at regne ud. I december
1983 havde det svenske rederi Stena Line
købt skibet for 7,4 millioner dollars. I
1986 indgik svenskerne en lejeaftale

med SeaEscape, og
den blev fornyet
året efter med op-
tion på et køb. På
dette tidspunkt
vurderes skibets
værdi til at være
knap 10 millioner
dollars.

Men det ændre-
de sig tre år efter. 

Den endelige
handel mellem
Henrik Johansen
og SeaEscape blev
indgået 30. marts
1990. Først måtte
SeaEscape købe
skibet af Stena Li-
ne. Her var beløbet

den normale markedsværdi.
SeaEscape købte skibet for 10,3 milli-

oner dollars, men betalte reelt kun knap
6,5 millioner dollars, fordi en stor del af
de forrige års leje blev trukket fra den
samlede pris.

Kun 18 minutter senere solgte SeaEsca-
pe skibet videre til Henrik Johansens sel-
skab for 21,7 millioner dollars. Altså var

skibets værdi på de få minutter blevet 11
millioner dollars større.

Helt usædvanligt blev dokumenterne
underskrevet for begge parter af to ad-
vokater fra det samme britiske advokat-
firma, Holman, Fenwick & Willan. 

Et advokatfirma hyret af SeaEscape va-
retog altså også Henrik Johansens inter-
esser i handlen.

Det var også usædvanligt, at Johan-
sens kommanditselskab ikke var regi-
streret i dansk erhvervsregister eller hos
skattevæsenet. Men den høje købspris
betød, at der kunne tegnes en stor for-
sikring på 24 millioner dollars, som ville
blive udbetalt, hvis skibet blev totalska-
det. 

Men spørgsmålet er altså, om det var
skibets reelle værdi.

Det ville indebære, at lederne i et af
verdens største færgerederier, Stena Li-
ne, var så dårlige forretningsfolk, at de
fejlvurderede skibets markedsværdi
med over 11 millioner dollars.

Det kunne altså tale for, at SeaEscapes
salgspris til Henrik Johansen var kun-
stigt oppustet – og at det samme var til-
fældet med forsikringssummen. Især
fordi skibet tidligere kun var forsikret
for det halve: 12 millioner dollars.

Ingen købere
Hidtil har Niels-Erik Lund erklæret over
for dansk og norsk politi, at skibets 
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Den anden handel

30. marts 1990 køber SeaEscape skibet af 

Stena Line for 10,3 mio. dollars

Der er grund til at
stille spørgsmål
om, hvorvidt de
ansvarlige for 
skibet er stillet til
ansvar
Johan Berg, norsk dommer i dom
fra 2005
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fordoblede værdi var markedsværdien. 
Som bevis har Lund fremført, at der

var tre andre seriøse købere til den pris
på 21,7 millioner dollars, som Henrik Jo-
hansen købte skibet for.

Men disse mulige købere ville ikke kø-
be ’Scandinavian Star’ – og slet ikke til
den høje pris. 

Det afslørede Politiken i januar i år ef-
ter interviews med kilder i flere lande og
indsigt i centrale dokumenter.

Lund sagde blandt andet, at der var en
færdigforhandlet aftale med Polferries,
som ledte efter et skib til især godstrans-
port mellem Polen og Sverige. 

Men den daværende topchef i Polferri-
es, Stefan Gebicki, afviste over for Politi-
ken, at der var en aftale. 

»Det var et skib for ældre mennesker,
som elsker at spille på kasino. Det var ik-
ke en færge, som kunne bruges på en ru-
te mellem Polen og Sverige«, sagde han.

Stefan Gebicki mener, at SeaEscapes
prisskilt på 20 millioner dollars oversteg
skibets værdi mindst to gange:

»Jeg sagde til sælgeren: »Jeg vil aldrig
købe denne færge««.

Lund har også fortalt, at skibsmægler
Rolf Knudtzon skulle have haft en seriøs
køber. Men Knudtzon har i en afhøring
sagt, at han ikke kan huske, at han havde
en køber til ’Scandinavian Star’. 

Det tredje rederi, som ifølge Niels-Erik
Lund var seriøst interesseret, var fra Tu-
nesien. Men norsk politi har fået oplyst,
at det kun var interesseret i at leje skibet.

Over for norsk politi fastholdt Lund
sin version, men han har ikke kunnet
fremlægge dokumentation for sine på-
stande.

Den daværende direktør Carl-Axel Psi-
lander fra Stena-koncernen, som solgte
’Scandinavian Star’ til amerikanske Sea-
Escape for 10,3 millioner dollars, har og-
så sagt til norsk politi, at videresalget til
dobbelt pris til Henrik Johansen »over-
går hans fatteevne«.

Skibet havde slet ikke den værdi ifølge
Psilander. Han har fortalt politiet, at der
ikke findes nogen begrundelse for, at
skibet blev solgt til den høje pris.

Det kan derfor undre, at norsk politi
ikke var alarmeret over den fordoblede
forsikringssum og i stedet konkludere-
de i sin afsluttende rapport fra 2016: 

»Dokumentationen viser, at der har
været en prisstigning på denne type ski-
be fra omkring 1985 til 1990«.

Den norske kommission skrev også i
sin rapport fra i år, at at den aftalte pris
»ikke fremstår som unormal«. 

Den konklusion kom ikke fra de øko-
nomiske sagkyndige, som vurderede
handlen bag skibet for norsk politi. 

Politiets sagkyndige – højesteretsad-
vokat Georg Scheel og professor Trine-Li-
se Wilhelmsen fra Oslo Universitet – ud-
arbejdede et notat og slog fast, at en af-
klaring af skibets værdi kræver en særlig
undersøgelse: 

»Der kan være grund til at få en faglig
vurdering af, om denne stærke prisud-
vikling stemmer med den generelle
markedsudvikling for passagerskibe af
denne type i den aktuelle periode«.

De økonomisk sagkyndige konklude-
rede, at SeaEscape »solgte skibet med en
betydelig gevinst«. Som Georg Scheel
har udtrykt det over for Politiken:

»Politiet må eventuelt gå til skibs-
mæglerfirmaer og få vurderet, om det
kan være rigtigt, at prisen på denne type
skibe er steget så kraftigt i den periode,
som det var tilfældet i denne handel.
Hvis skibet er solgt til en pris, der ligger
over markedsværdien, er det spørgsmå-
let, hvorfor den gjorde det«.

Men hvorfor accepterede forsikrings-

selskabet Fjerde Sø den høje værdi og
forsikringssum på ’Scandinavian Star’? 

Der var en klar risiko: Det kunne ende
med at koste forsikringsselskabet dyrt.

Kendte ikke skibets værdi
Henvendelsen til Fjerde Sø kom oprinde-
lig fra Preben Pedersen, der havde sit
eget forsikringsagentur på Amager og i
denne sammenhæng optrådte som
Henrik Johansens forsikringsmægler.

Ifølge højtplacerede kilder i forsik-
ringsbranchen havde Preben Pedersen
en høj stjerne i forsikringsselskabet Fjer-
de Sø, fordi han kunne skaffe forsik-
ringskunder, der betalte en god præmie.

Under alle omstændigheder accepte-
rede Fjerde Sø den høje forsikringssum
på 24 millioner dollars. Men forløbet var
usædvanligt.

I Fjerde Sø var det Jesper Aaby, som sat-
te sin underskrift på den endelige poli-
ce. Til Politiken siger han, at han ikke
kan udtale sig om den konkrete sag på
grund af sin tavshedspligt.

Men Politiken erfarer, at Jesper Aaby
har forklaret norsk politi, at det var
usædvanligt, at både sælger – SeaEscape
– og køber – K/S Scandinavian Star – teg-
nede forsikringen. 

Det var han al-
drig stødt på før.

Forsikrings-
agenten fremhæ-
vede over for poli-
tiet, at det var en
takseret police,
fordi det var et
stort skib. Det be-
tød, at forsikrings-
selskabet og skibs-
ejeren var blevet
enige om værdien
af skibet, da forsik-
ringen blev teg-
net. Hvilket var i
modsætning til en utakseret police,
hvor forsikringstageren skal bevise ski-
bets værdi, hvis der sker en skade.

Men Jesper Aaby understregede, at
selv om det var en takseret police, var det
rederens advokat, som kom med forsik-
ringssummen på de 24 millioner dol-
lars. Det satte han ikke spørgsmålstegn
ved, fordi det er rederiet, som har størst
indsigt i skibets værdi, forklarede han
politiet. 

Aaby fortalte, at Fjerde Sø ikke havde
et skib i sin portefølje, som var direkte
sammenligneligt med ’Scandinavian
Star’, så forsikringsselskabet kunne ikke
vurdere prisen. Han havde heller ikke
kontaktet mæglere eller personer med
kendskab til markedet for at undersøge,
om den ønskede forsikringssum var for
høj i forhold til markeder.

Fjerde Sø bad heller ikke om doku-
mentation for, at forsikringssummens
størrelse var korrekt. Desuden vidste Jes-
per Aaby ikke, hvad skibet tidligere var
forsikret for, og hvilket selskab, der før
havde forsikret ’Scandinavian Star’. 

Han understregede dog over for poli-
tiet, at Fjerde Sø ingen grund havde til at
tro, at buddet på forsikringssum fra re-
deren ikke var markedsværdien.

Altså vurderede Fjerde Sø aldrig »stør-
relsen på forsikringssummen som for-
nuftig og rimelig i forhold til et passa-
gerskib af denne størrelse«, som tidlige-
re havarichef i Fjerde Sø, Morten Stens-
gaard, har forklaret norsk politi, og som
det er refereret i den norske kommis-
sions rapport.

I hvert fald ikke, hvis Jesper Aabys for-
klaring til norsk politi er korrekt. Han
har også sagt til norsk politi, at han er
uenig med Morten Steensgaard, som

har sagt til norsk politi, at policen var
utakseret. Altså at bevisbyrden for ski-
bets værdi udelukkende lå hos forsik-
ringstagerne.

Morten Steensgaard er blevet forelagt
Aabys oplysninger til politiet, men med
henvisning til sin tavshedspligt vil han
ikke kommentere dem. Heller ikke Oslo
Politi, som udarbejdede rapporten, øn-
sker at kommentere oplysningerne.

Uanset om policen var takseret eller
utakseret, er bundlinjen den samme:
Fjerde Sø vurderede aldrig, om skibets
værdi passede til den høje forsikrings-
sum på 24 millioner dollars – og bad al-
drig om dokumentation for, at summen
var korrekt i forhold til markedet.

Henrik Johansens advokat, Bent Niel-
sen, har også fortalt norsk politi, at poli-
cen var takseret, erfarer Politiken. Han
fortalte politiet, at det blev diskuteret,
om skibet var totalskadet, så det fulde
forsikringsbeløb på 24 millioner dollars
skulle udbetales. 

Ifølge Bent Nielsens forklaring til poli-
tiet accepterede hans modpart i for-
handlingerne – Fjerde Sø – at betale for
de fleste skader i agterskibet. Men forsik-
ringsselskabet nægtede at betale for ska-
der i forskibet.

Forsikringssel-
skabet fremførte,
at disse skader
kunne være und-
gået. Der blev hen-
vist til, at besæt-
ningen ikke havde
afholdt den kræve-
de båd- og brand-
øvelse og ikke hav-
de gjort mere for
at forhindre
brandsprednin-
gen. 

Men advokaten
har fortalt politiet,

at han ikke mente, at det var tilstrække-
lig grund til at nægte at betale fuld er-
statning. Derfor anbefalede han Henrik
Johansen at gå i retten for at få pengene.

Også Fjerde Sø satte hårdt mod hårdt.
Forsikringsselskabet ville kun betale,

hvis rederiet accepterede det forlig, som
de fremsatte, og der forelå en endelig af-
gørelse om den samlede forsikrings-
sum. 

Ellers ville det ende i retten.
Nu fik det amerikanske selskab Sea-

Escape en nøglerolle. 
Politiken erfarer, at Bent Nielsen har

fortalt politiet, at SeaEscapes danske ad-
vokater var imod, at sagen endte i retten. 

SeaEscape ville have pengene med det
samme.

Andre brande
SeaEscapes ry i Caribien var ikke det bed-
ste. Uanset om det var ledelsens inkom-
petence, eller om der var andre grunde,
havde først Scandinavian World Cruises
og siden afløseren SeaEscape i perioden
1983-90 flere brande.

I den periode var der mindst tre større
skibsbrande i en lille flåde på kun fem
skibe, som førte til udbetaling af forsik-
ringsbeløb. 

Dertil kom den uopklarede mord-
brand på ’Scandinavian Star’, efter Hen-
rik Johansen overtog skibet.

Desuden var der mange uheld på ski-
bene. Alene ’Scandinavian Star’ havde
før 1988 ti uheld i Caribien – heriblandt
et sammenstød, et olieudslip, alvorlige
tekniske fejl og to grundstødninger.

Blandt de ansatte på skibene var det et
samtaleemne, at flere brande kunne væ-
re påsat – og den samme mistanke havde
de amerikanske myndigheder.

...
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Scandinavian Star undersøgende

Det var et skib for
ældre mennesker,
som elsker at 
spille på kasino
Stefan Gebicki, tidligere topchef i 
Polferries
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Cameron fik en nødven-
dig unødvendig sejr.

M
an kunne næsten høre
lettelsens suk, da det sent
fredag aften lykkedes

EU’s ledere at nå til enighed, så de
britiske vælgere ved en folkeaf-
stemning 23. juni kan tage stilling
til, om Storbritannien skal forblive
medlem af EU.

Premierminister David Came-
ron, der har satset alt på denne fol-
keafstemning, fik den symbolske
sejr, han har hårdt brug for, hvis det
skal lykkes at sikre vælgernes støtte
til Storbritanniens fortsatte enga-
gement i Den Europæiske Union. 

Cameron kan nu tale om en »spe-
cial status« for Storbritannien, som
han forsikrer aldrig vil blive med-
lem af »en europæisk superstat«.
Det kan han roligt gøre. For alle
medlemslande i EU har en speciel
status, og en europæisk superstat
har været død, lige så længe som
nogen har talt henført om den som
en vision, og andre har brugt den
som skræmmebillede.

RESTEN AF EU vil gøre alt for at tale
Camerons sejr op. Ikke fordi der var
et kæmpe problem at løse, eller for-
di pakken gør den store forskel.
Men fordi Cameron har bragt sig
selv i en situation, hvor han har
brug for al den medvind, resten af
Europa kan give ham, hvis han skal
gøre sig håb om at vinde den briti-
ske folkeafstemning. 

Statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen (V) fik også hentet en symbolsk
sejr hjem, når det gælder retten til
at indeksere børnepenge. Dan-
mark har ganske vist ikke noget
problem med østarbejdere, der ud-
nytter sociale ydelser. Tværtimod
har vi brug for at kunne tiltrække
de bedst kvalificerede. Men lige-
som sin konservative britiske kolle-
ga kæmper Løkke mod et selvskabt
billede af, at EU koster mere vel-
færd, end det bidrager til – selv om
det omvendte er tilfældet. 

Det britiske ikkeproblem er løst,
og nu er det op til de britiske vælge-
re, om Storbritannien ønsker at væ-
re med i unionen af demokratiske
lande i Europa. Meget kan endnu
gå galt, og Cameron kan let ende
med at blive fanget i den fælde, han
har stillet op for sig selv. Men der er
ingen tvivl om signalet fra resten af
EU: Vi ser Storbritannien som en
del af dette samme Europa som os
selv. Derfor håber vi på et ja. bl

Briternes
bro til EU

politiken mener

M
ordbranden på ’Scandinavian
Star’ i april 1990 var nøje plan-
lagt og blev udført af en eller fle-

re brandstiftere med et indgående kend-
skab til passagerskibe og brandforløb – og
der blev begået bevidst sabotage mod et
hydraulikrør, hvilket var med til at skabe
en hidtil uset heftig brand.

Det fastslår Søfartsstyrelsens daværen-
de hovedundersøger af branden, Flem-
ming Thue Jensen. Han bryder 26 års tavs-
hed og fortæller for første gang offentlig-
heden om sine observationer på det
brandhærgede skib, hvor 159 mennesker
mistede livet natten til 7. april 1990 på vej
fra Oslo til Frederikshavn. 

Hans oplysninger indsnævrer kraftigt
kredsen af mistænkte.

Den daværende skibsinspektør var en
af de første, som kom om bord på det
brandhærgede skib, da det var blevet
bugseret til den svenske by Lysekil. Gen-
nem tre dage undersøgte han arnesteder-
ne for de påsatte brande. Han konstatere-
de, at brandmønstret ikke var tilfældigt.

»Det måtte være en bevidst handling,
som var planlagt. Det var ikke en eller an-
den tosse, der var gået forbi og havde strø-
get en tændstik«, siger Flemming Thue
Jensen.

Madrasbunde af jern forhindrede en
branddør i at lukke, så hovedbranden
kunne sprede sig som en ildkugle op i ski-
bet, og ilden fik luft, fordi der blandt an-
det blev brugt en særlig skibsklods for at
holde en skydedør åben til vogndækket.

Ny påsat brand
Hovedbranden var den anden påsatte
brand på skibet, og Flemming Thue Jen-
sen konstaterede, at en usædvanlig kraf-
tig tredje brand omkring 12 timer efter
hovedbranden også var påsat. Et hydrau-
likrør var blevet brudt op, og der var stil-
let madrasser op, så ilden kunne få fat.
Formentlig blev der tilkoblet dieselolie,
som blev pumpet ud gennem det brudte

rør, for der var olie i gangen.
»Det var sabotage«, mener Flemming

Thue Nielsen.
Oplysningerne er i direkte modstrid

med norsk politis officielle forklaring,
som fastslår, at tredje brand var en genop-
blussen af den oprindelige hovedbrand.

I juni 2014 måtte politiet i Oslo politi er-
kende, at der ikke var beviser mod en
dansk lastbilchauffør, som politiet oprin-
delig udpegede som den sandsynlige ger-
ningsmand – og som døde i hovedbran-
den. Siden har Oslos politi efterforsket sa-
gen igen.

Flemming Thue Jensens oplysninger er
særligt interessante, fordi der ud over

brandfolk kun var få besætningsmedlem-
mer om bord på skibet, da oliebranden
brød ud. De overlevende passagerer var
på det tidspunkt evakueret.

Da han som Søfartsstyrelsens repræ-
sentant afgav forklaring i Sø- og Handels-
retten fire dage efter brandene, fortalte
han ikke om det brudte olierør. Styrelsens
ledelse gav ham kun mandat til at fortæl-
le Sø- og Handelsretten om tiden op til og
under hovedbranden – og dermed kun
om de to første af de mindst fire brande
på skibet. Det svarede til halvanden time
af de 38 timers brandforløb på skibet.

I foråret 1990 gik han derfor mundtligt
videre med sin viden om brandforløbet
til norsk politi i to omgange, men han
blev aldrig indkaldt til en afhøring.

»Norsk politi er gået blindt efter, at
brandstifteren var en af passagererne. De
har lukket øjnene for, at en eller flere
brandstiftere kan være fra besætningen.
Hvis de havde formået det, lå de faktuelle

kendsgerninger for fødderne af dem«, si-
ger Flemming Thue Jensen.

Oslo Politi har fået forelagt indholdet i
Flemming Thue Jensens viden om brand-
forløbet og kritikken af politiet. Men ved
redaktionens slutning havde Oslos politi
ikke svaret på Politikens spørgsmål.

Vil gerne afhøres
I dag stiller Flemming Thue Jensen op til
pressemøde i Oslo for at fortælle om sin
viden om mordbranden på ’Scandinavi-
an Star’, og han vil gerne afhøres af norsk
politi og af den undersøgelseskommissi-
on, som det norske Storting har nedsat.

»Jeg vil gerne have sandheden frem«.
Men hvorfor træder du først frem nu?
»Jeg har været bundet på hænder og

fødder. Indtil for et halvt år siden var jeg
en af cheferne i Søfartsstyrelsen«, siger
den pensionerede skibsinspektør.

Hans forklaring om brandforløbet
stemmer overens med tidligere oplysnin-

ger fra den private norske ekspertgruppe
fra ’Stiftelsen Etterforskningen av Mord-
brannen på Scandinavian Star’.

»Flemming Thue Jensens oplysninger
afklarer diskussionen om hydraulikrøret,
og det må have været besætningsmed-
lemmer, som har gjort det. Der var ingen
passagerer om bord på det tidspunkt. Nu
må den norske rigsadvokat sikre, at den-
ne påsatte brand indgår på lige fod med
alt andet i politiets efterforskning«, siger
Gisle Weddegjerde, der er skibsinspektør
og skibsteknisk efterforsker for Stiftelsen.

Politiken har været i kontakt med Flem-
ming Thue Jensens daværende chef,
Knud Skaareberg Eriksen, der dengang
var leder af Søfartsstyrelsens opklarings-
enhed i forhold til maritime ulykker, men
han ønsker ikke at udtale sig. 
lars.halskov@pol.dk

»Jeg vil ikke gå i graven med min viden«
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Mordbrand

LARS HALSKOV

Pensioneret skibsinspektør
i Søfartsstyrelsen, 
Flemming Thue Jensen, 
afslører afgørende nyt 
om mordbranden på 
’Scandinavian Star’ 
for 26 år siden. 

Inspektør bryder 26 års tavshed: 
professionelle bag mordbrand

AFSLØRING. Daværende skibs-

inspektør Flemming Thue Jensen 

fortæller, at der var yderligere en påsat

brand på Scandinavian Star. Foto: Anders

Rye Skjold Jensen
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Flygtningekrisen tvinger
japartierne til en plan B. 

E
n psykologiprofessor harce-
lerede i går over, at diagnose-
kulturen er gået amok her-

hjemme. Men der findes stadig til-
fælde, der godt kunne trænge til en
tur på briksen. For hver dag der går,
bliver den danske udlændingepoli-
tik mere usammenhængende for
ikke at sige skizofren.

På den ene side mener regerin-
gen og et politisk flertal, at der kun
er europæiske løsninger på flygt-
ningekrisen. På den anden side
siger de, at vi skal stå uden for EU’s
fælles asylpolitik på grund af vores
retsforbehold, og fordi politikken
fastlægges bedst i Danmark. 

Først erklærer statsminister Lars
Løkke Rasmussen (V), at vi er parat
til at tage 100 flygtninge. Så afviser
hans integrationsminister, Inger
Støjberg, kategorisk, at Danmark
bliver del af en fælles EU-fordeling.
Så holder de et fælles pressemøde,
fordi vi alligevel godt kan tage
imod 1.000 flygtninge frivilligt. 

Det hænger ikke sammen, og slet
ikke sådan som Europa udvikler sig
for tiden. I de kommende måneder
og år vil Danmark gang på gang
blive tvunget til at vælge mellem
EU-asylsamarbejdet og nationale
særinteresser, selv om de umuligt
kan skilles ad.

EN VIGTIG årsag til miseren er, at vi
skal stemme om retsforbeholdet til
december. Folkeafstemningen må
for enhver pris kun dreje sig om
politisamarbejde, og derfor har ja-
partierne V, K, R, S og SF forsikret, at
de alle skal være enige for at kunne
gå med i EU’s fælles asylpolitik.

Men man kan rolig fastslå, at fol-
keafstemningen er blevet »overha-
let af den virkelige virkelighed« for
at citere statsministeren. Chancen
for, at jasiden kan fedte en defensiv
1-0-sejr hjem ved at fortie afstem-
ningen og asylpolitikken længst
muligt, er en usikker taktik.

Derfor må japartierne sætte sig
sammen igen og lægge en plan B
for, hvordan de op til afstemningen
adresserer vælgernes berettigede
spørgsmål om det europæiske asyl-
samarbejde. Det er ikke nogen nem
opgave, for de politiske signaler i
Europa ændrer sig hele tiden.

Men alternativet er at give let spil
til DF og deres virkelighedsfjerne
forslag om, at hvis vi bare lukker
grænser, bliver alt godt igen. hdn

Grænsen
er nået

politiken mener

Enhver form for sex med piger under 18 år regnes for voldtægt, der straffes med fængsel på livstid. Det har været med til at 

dæmpe befolkningsvæksten og gøre Rwanda til et af verdens mest succesrige udviklingslande. Men det har store menneskelige

omkostninger. Josianas søn vokser op uden far, og Josiana må undvære både mand og børnebidrag. Foto: Anders Rye Skjoldjensen
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Ulovlig elskov Forbud mod unges sex baner vej for velstand

F
lere branddøre fungerede ikke.
Sprinklerne på bildækket var rust-
ne. Redningsbåde manglede moto-

rer. Skiltning til flugtveje og ved branddø-
re var hverken på dansk eller norsk. Ma-
drasser og sengebunde lå på gangene, og
det flød med linned og byggematerialer.

Det var heller ikke muligt at gennemfø-
re en brand- og evakueringsøvelse, fordi
en del af den nye besætning ikke var kom-
met endnu. Uden en øvelse ville det være
katastrofalt, hvis der udbrød brand. 

Sikkerhedsmanglerne på ’Scandina-
vian Star’ blev noteret af assurancefor-
eningen Skulds daværende havarichef,
Erik Stein, kun knap to uger før en eller
flere ukendte brandstiftere satte ild til
skibet 7. april 1990, hvilket kostede 159
mennesker livet. 

Det afslører han efter 25 års tavshed i en
ny bog ’Branden – gåden om ’Scandinavi-
an Star’’. Han besigtigede skibet for at un-
dersøge, om Skuld kunne tegne en an-
svarsforsikring, før det blev sat i rute mel-
lem Frederikshavn og Oslo.

»I får altså ikke lov til at sejle med passa-
gerer, før jeg igen har været om bord og
godkendt skibet, og før du har gennem-
ført en brand- og evakueringsøvelse, og
jeg er tilfreds med øvelsen«, sagde Erik
Stein dengang til skibets kaptajn.

Men Erik Stein blev aldrig tilkaldt for at
overvære en øvelse og se, om sikkerheds-
problemerne var løst. Han hørte først om
’Scandinavian Star’ igen, da det var i
brand på havet – og først på det tidspunkt
fik han at vide, at Skulds ledelse havde for-
sikret skibet mod hans anbefaling.

Han fik aldrig en forklaring fra Skulds
danske direktion. I andre sjældne tilfæl-
de, hvor han blev underkendt, skyldtes
det formentlig »kommercielle interes-
ser«, som han udtrykker det.

»Der kunne være penge at tjene på at

tegne forsikringen«, siger Erik Stein.
Skibets kaptajn Hugo Larsen har ikke

ønsket at udtale sig. Men Skulds daværen-
de danske direktør, Hans Levy, bekræfter,
at Erik Stein anbefalede, at skibet ikke
skulle forsikres, før forholdene på skibet
var udbedret og en øvelse var afholdt.
Men Levy mener ikke, at listen med fejl og
mangler var et stort sikkerhedsmæssigt
problem: »Så kan man sige, at vi burde ha-
ve været oppe i Frederikshavn og under-
søge skibet igen. Men det var vi så ikke«.

Den danske søfartsstyrelse undersøgte
skibet efter branden og lagde mærke til
fejlene. Fire branddøre blev ikke udløst.
Fem branddøre lukkede ikke tæt og kun-
ne ikke stoppe den giftige røg. De fleste
brandspjæld, som skulle bremse ildens
spredning, lukkede ikke. Og mange be-
sætningsmedlemmer kendte ikke deres
opgaver i en katastrofesituation.

Sø- og Handelsretten fastslog derfor
senere i en dom: »Retten finder således, at
’Scandinavian Star’ i perioden 1.-7. april
ikke var klar til sejlads med passagerer«.

I øjeblikket er norsk politi i gang med
en ny efterforskning af selve brandstiftel-
sen og de økonomiske forhold bag skibet.

Grådighed før mennesker
I 1990 var Espen Walstad talsmand for de
overlevende og efterladte. Han mistede
sin mor og hendes mand på skibet. Han
er meget overrasket over oplysningerne,
som Skuld aldrig fortalte om under søfor-
klaringen og erstatningsopgøret.

»Det er etisk forkert at skjule den viden.
Men penge har åbenbart været vigtigere
end menneskeliv for Skuld. I en sådan
situation er det afgørende, at myndig-
hederne gennemfører en grundig efter-
forskning og eventuelt retsforfølger, hvis
samfundet skal beskyttes mod, at selska-
bers grådighed bliver prioriteret før men-
neskers sikkerhed«, siger Espen Walstad.

Juraprofessor Lars Bo Langsted fra Aal-
borg Universitet mener, at det primært er
et etisk problem: »Umiddelbart efter
branden handlede det om at få et ansvar
placeret, og Skulds ledelse har nok tænkt,
at det ikke var sjovt at have haft den sam-
me viden om skibets manglende sikker-
hed, som rederiets ejer Henrik Johansen
blev dømt for at have ansvaret for«.
lars.halskov@pol.dk

Manden, der ikke ville godkende ...
PS forsiden
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Skuld forsikrede færgen
’Scandinavian Star’, selv
om selskabets havarichef
advarede om, at det var far-
ligt at sejle med passagerer.
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I februar blev restaurant Geranium Danmarks første trestjernede michelinrestaurant. En uventet cadeau til restauranten, der er 

gået konkurs to gange, men sidste år blev reddet af Saxo Banks direktør, Lars Seier Christensen. Foto: Joachim Adrian
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Tegning: Mette Dreyer. Foto: AP, Jakob Carlsen

Uværdig V-kampagne
rettet mod København.

D
et er en gammel ide i folke-
styret, at vi skal dele os ef-
ter anskuelser. Tanken er

ikke, at det er godt at være uenige,
men at vi, når vi er det, skal diskute-
re vores udestående med afsæt i
det, vi mener, og ikke ud fra hvem
vi er. Det er fundamentalt for den
demokratiske kultur, at vi møder
hinanden i øjenhøjde og ikke på
forhånd sætter mennesker i bås
som mænd, indvandrere, bøsser, jy-
der eller københavnere. Ikke at der
er noget galt i at være nogen af de-
lene, men fordi det, vi er, ikke skal
være udgangspunktet for samta-
len. Det skal være det, vi mener.

Dette fundamentale udgangs-
punkt for politisk debat respekte-
rer politikere normalt på tværs af
det politiske spektrum. Det har væ-
ret en sjældenhed at høre danske
landspolitikere lægge bestemte be-
folkningsgrupper eller landsdele
for had eller tillægge dem skadeli-
ge egenskaber. Vi kan tage hårdt fat
om politiske modstandere og gå
stejlt op mod holdninger eller ad-
færd. Men normalt retter vi ikke
vreden mod det, folk er, og som de
ikke kan lave om på. Vi deler os ef-
ter anskuelser – og har af samme
grund ikke partier, der definerer
sig efter bestemte grupper. Ikke no-
get kvindeparti, fynsk parti eller by-
boernes parti. Godt det samme.

DERFOR ER det et brud med dybe
rødder i det dansk politisk kultur,
når Venstre som beskrevet i gårsda-
gens avis i et forsøg på at genvinde
sit politiske fodfæste i sit jyske bag-
land har indledt en kampagne
mod København og den del af be-
folkningen, der bor i hovedstaden.

Problemet er ikke, at det er synd
for københavnerne. Det er, at det er
synd for hele landet, at ledende po-
litikere med statsministeren i spid-
sen taler nedsættende om hoved-
staden og de mennesker, der bor
og arbejder der. Det er, at en rege-
ring, der som en af sine fornemste
opgaver har at samle landet og re-
præsentere alle, bruger en retorik,
der sår splid mellem danskere.

Der er intet at vinde ved denne os
mod dem-politik. Men der er me-
get at tabe, herunder sammen-
hængskraften og tilliden.

Venstre må løfte blikket og tage
ansvar for helheden. I det mindste
så længe partiet er i regering. bl

Ansvar 
for alle

politiken menerDen trestjernede kok Nu slapper Rasmus Kofoed lidt mere af 

M
ystiske skibsbrande, grund-
stødninger, olieudslip og mod-
tagelse af forsikringssummer.

Det prægede selskaberne bag ’Scandina-
vian Star’ i årene op til mordbranden i
1990, der kostede 159 mennesker livet.

Derfor vil den norske private ekspert-
gruppe, der med sin rapport fik branden
på ’Scandinavian Star’ på norsk politis
dagsorden, have undersøgt, om der kan
være en forbindelse til katastrofen.

»I det omfattende materiale, som vi har
overleveret til Oslo Politi, er der en over-
sigt over uheld og brande på skibe, som
selskaberne bag ’Scandinavian Star’ ope-
rerede med i 1980’erne i Caribien og i åre-
ne efter, så politiet kan undersøge, om der
kan være en sammenhæng med de påsat-
te brande på ’Scandinavian Star’«, siger
skibsinspektør Gisle Weddegjerde, fra
Stiftelsen ’Etterforskningen av Mordbran-
nen på Scandinavian Star’.

Selskaberne Scandinavian World Crui-
ses og siden afløseren SeaEscape havde i
perioden 1983-1990 mindst tre større
skibsbrande. Dertil kom den uopklarede
brand på ’Scandinavian Star’, da skibet i
1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn.

Officielt havde SeaEscape solgt skibet
en uge inden mordbranden til den dan-
ske forretningsmand Henrik Johansen,
men i registeret i Bahamas stod SeaEsca-
pe stadig som ejer af ’Scandinavian Star’,
og det amerikanske selskab fik udbetalt
en forsikringssum på 14 millioner dollars.
Desuden var ni besætningsmedlemmer
fra SeaEscape med på den fatale sejlads.

Oslo Politi efterforsker i øjeblikket, om
der lå forsikringssvindel bag de påsatte
brande på ’Scandinavian Star’. Efterforsk-
ningsleder Terje Bechmann Dahl vil ikke
udtale sig om omfanget af efterforsknin-
gen, men han understreger følgende en e-
mail til Politiken: 

»Økonomidelen drejer sig hovedsage-
lig om at søge afklaret, om der er rimelig
grund til at tro på, at skibet blev sat i
brand med økonomiske interesser som
motiv«.

Norsk politi har foreløbig afhørt folk i
USA, Canada, Asien, Australien og Europa.

Sagen har fået ny aktualitet, efter at Sø-
fartsstyrelsens tidligere hovedundersø-
ger af brandene på ’Scandinavian Star’,
Flemming Thue Jensen, for nylig erklære-
de, at brandene måtte være udført af be-
sætningsmedlemmer med et indgående
kendskab til skibe og brande.

Maskinmester: styret af mafiaen
DFDS stod oprindelig bag Scandinavian
World Cruises, men i 1985 solgte selskabet
størstedelen af aktierne til amerikanske
investorer, og selskabet skiftede navn til
SeaEscape. Politiken har talt med tidlige-
re ansatte i selskabernes skibe i Caribien,
og en dansk maskinmester, der ønsker at
være anonym, fortæller, at da han i foråret
1983 arbejdede på skibet ’Scandinavia’,
var skibets barer, restauranter og kasino
styret af et amerikansk mafianetværk.

»DFDS havde ikke meget at skulle have
sagt«, siger han.

Ifølge maskinmesteren skete det ofte i
USA, at forskellige rederiers skibe brød i
brand eller sank, så der kunne udbetales
en forsikring. Han mener, at der måske
kan være en forbindelse mellem forhol-
dene i USA og mordbranden på ’Scandina-
vian Star’. 

DFDS er blevet forelagt maskinmeste-
rens beretning, men rederiet vil ikke
kommentere den. Men Richard Berg-Lar-
sen, der er operational director for DFDS
Fleet, sejlede på ’Scandinavia’. Han kan ik-
ke huske, at mafiaen spillede en rolle:

»Det kender jeg ikke noget til, men al
kasinodrift har jo haft et mafiarygte«.

Men forhandlingssekretær Henrik Ber-
lau fra 3F siger, at DFDS fortalte ham om
mafiaen, da ’Scandinavia’ blev sendt hjem
til København i december 1983.

»DFDS fortalte, at de ikke havde kontrol
over deres eget skib i USA, fordi mafiaen
styrede kasinoet og dermed reelt hele ski-
bet. Derfor havde DFDS med 24 timers var-
sel besluttet at flytte skibet fra USA til Kø-
benhavn«, fortæller Henrik Berlau.
lars.halskov@pol.dk

Skibsbrande til en værdi ...
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Ekspertgruppe vil have 
undersøgt, om mordbrand
på ’Scandinavian Star’ 
har forbindelse til flere 
skibsbrande i ejerkredsen. 

Skibsejere
var forfulgt
af ulykker
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Danmarks første tv-stjerne. Otto Leisner blev legeonkel for flere generationer. Mange opfattede ham som overfladisk. Men bag den

glatslebne facade bankede hjertet for de værdier, han havde lært under opvæksten i Amagers arbejderkvarterer. Foto: Polfoto
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Morten Østergaard lever 
oppositionens lette liv.

S
om parti har Radikale altid
haft intim kontakt med de
principper, dets politik er

baseret på. 
»Hvis vi har indgået aftaler, står

de selvfølgelig ved magt, selv om
flertallet skifter,« fastslog partile-
der Morten Østergaard så sent som
i sommeren 2016.

Desto mere påfaldende er afstan-
den mellem det parti, der var i
regering med Socialdemokratiet
(og SF), og det parti, der nu er i
opposition.

Da Radikale var i regering, afviste
partiet øremærket barsel til fædre.
Det går det nu ind for. Da Radikale
var i regering, stemte partiet for of-
fentlighedsloven. Den går det nu
imod. Da Radikale var i regering, af-
viste partiet at indføre minimums-
normeringer på antallet af pæda-
goger i daginstitutionerne. Det er
partiet nu pludselig mere åben
overfor.

Konkret skal de radikale bestemt
ikke have utak for at være blevet
klogere, især på spørgsmålet om en
offentlighedslov, hvor magthaver-
ne lukker sig om sig selv og deres
magtudøvelse. Ingen politikere
kan i dag sige, at de ikke på forhånd
– blandt andet i denne avis – var
advaret mod de demokratiske
skadevirkninger, vi nu ser. 

VI BRYDER os ikke om dumstædige
og trættekære politikere, der altid
vil have ret. Vi kan lide politikere,
der erkender fejl. Der bliver kloge-
re. Der arbejder med kompromiset
som politisk ideal, hvilket er en
nødvendighed, især når man deler
regeringsmagten med andre parti-
er.

Men Danmark behøver på den
anden side politikere, der har no-
genlunde fast grund under fødder-
ne – og deres politik. Hvis noget er
vigtigt om mandagen, må det ikke
være ligegyldigt om tirsdagen. El-
ler omvendt om onsdagen.

Så kære Morten Østergaard:
Hvad er det, der så grundlæggende
har forandret sig, som har gjort det
nødvendigt med så store radikale
vognsving? Altså bortset fra rege-
ringsskiftet.

Radikale viser i øjeblikket, hvor
nemt det er have de rigtige hold-
ninger. Når man er i opposition.
Det minder om principfasthed
iklædt vendekåbe. cj

Radikale
vognsving

politiken mener
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Sælgeren af ’Scandinavian
Star’ har i årevis sagt, at der
var tre købere til den høje
pris, som skibet blev solgt
til en uge før branden. 
Men det afviser alle tre. 

K
un en uge før mordbranden på
’Scandinavian Star’ i april 1990
blev skibets værdi fordoblet ved

en usædvanlig handel – og der blev tegnet
en stor forsikring på 24 millioner dollars. 

Det har givet næring til teorien om, at
der var tale om forsikringssvindel, da ski-
bet brændte, og 159 omkom.

Men hidtil har forretningsmanden
Niels-Erik Lund, der formidlede salget af
skibet for det amerikanske selskab Sea-
Escape, erklæret over for dansk og norsk
politi, at skibets fordoblede værdi var
markedsværdien. Ifølge Lund var der tre
andre seriøse købere til den pris på 21,7
millioner dollars, som forretningsman-
den Henrik Johansen købte skibet for.

Men disse mulige købere siger nu, at de
ikke ville købe ’Scandinavian Star’ – og slet
ikke til den høje pris. Det fremgår af Politi-
kens interview med kilder i flere lande og
af centrale dokumenter. 

Niels-Erik Lund har blandt andet sagt,
at der var en færdigforhandlet aftale med
Polferries, som ledte efter et skib til især
godstransport mellem Polen og Sverige.
Men den daværende topchef i Polferries,
Stefan Gebicki, afviser, at der var en aftale.

»Det var et skib for ældre mennesker,
som elsker at spille på kasino. Det var ikke
en færge, som kunne bruges på en rute
mellem Polen og Sverige«, siger han.

Alt for høj pris
Stefan Gebicki mener, at SeaEscapes pris-
skilt på 20 millioner dollars oversteg ski-
bets værdi mindst to gange.

»Jeg sagde til sælgeren: »Jeg vil aldrig
købe denne færge««, siger han.

Niels-Erik Lund har også fortalt, at
skibsmægler Rolf Knudtzon skulle have

haft en seriøs køber. Men Knudtzon har i
en afhøring sagt, at han ikke kan huske, at
han havde en køber til ’Scandinavian
Star’. Den tredje rederi, som ifølge Niels-
Erik Lund var seriøst interesseret, var fra
Tunesien. Men norsk politi har fået oplyst,
at det kun var interesseret i at leje skibet.

Trods adskillige henvendelser er Niels-
Erik Lund ikke vendt tilbage for at kom-
mentere de nye oplysninger. 

Men over for norsk politi har han fast-
holdt sin version og kalder Stefan Gebic-
kis udlægning for »nonsens«. Han aner-
kender heller ikke de andres forklaring.

Niels-Erik Lund har dog ikke kunnet
fremlægge dokumentation over for poli-
tiet. Amerikanske SeaEscape endte med at
få udbetalt 14 af de 24 millioner dollars ef-
ter mordbranden, fordi Henrik Johansen
ikke havde betalt for skibet.

Oslo Politi henlagde ellers sagen i au-
gust sidste år som uopklaret, fordi politi-
et opgav at finde gerningsmændene og
heller ikke kunne finde en sammenhæng
mellem forsikringen og mordbranden.

Det har overlevende og pårørende kla-
get over, og forelagt forløbet siger skibs-
inspektør og skibsteknisk efterforsker for
den private norske ekspertgruppe Stiftel-
sen, Gisle Weddegjerde, at der kan være et
økonomisk motiv til forsikringssvindel.

»Når skibets værdi pludselig bliver pu-
stet så meget op, er den sum utopisk. Men
det giver mulighed for en høj forsikring,
og så kan der være et økonomisk motiv til
forsikringssvindel. Desuden virker
brandforløbene systematiske og teknisk
planlagt, så det kan ikke have været en en-
lig pyroman«, siger Gisle Weddegjerde.

Talsmand Jan Harsem fra den norske
støttegruppe af overlevende og pårøren-
de mener, at sagen skal genåbnes.

»Da politiet åbnede efterforskningen
med udgangspunkt i de økonomiske for-
hold, og disse centrale spørgsmål stadig
står åbne, kan man ikke stoppe efterforsk-
ningen«, siger Jan Harsem.

Forelagt forløbet skriver Oslo Politis
pressechef, Unni Turid Grøndal, i en e-
mail, at disse spørgsmål vil indgå i be-
handlingen af klagen over henlæggelsen.

»Vi finder ikke grund til at foregribe
dette i medierne«, skriver hun.
lars.halskov@pol.dk

»Som at købe en travhest med tre ben«
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TIDSLINJE 

20. 9. 2015: Havarichef i norske

Skuld advarede mod at tegne

ansvarforsikring på skibet.

21. 2. 2016. Skibsinspektør

mener, at de påsatte brande på

skibet var nøje planlagte.

10. 4. 2016: Selskab bag skibet

forfulgt af skibsbrande.

15. 1. 2017: Prisen på skibet

blev pustet op, og ingen ville købe.



Senere undrede rejsearrangøren Fred
Kassner sig da også over de mange
brande, da han i november 1992 vidnede
i retten i Florida.

Han havde et tilgodehavende på 5 mil-
lioner dollars, som han ikke kunne få ud
af SeaEscape.

»Hvornår blev du klar over, at de folk,
som skulle vedligeholde SeaEscapes ski-
be, var inkompetente?«, blev han spurgt
i retten.

»Blandt andet de uheldige hændelser
med utallige brande, som efter min me-
ning er over gennemsnittet«, svarede
Fred Kassner.

»Hvornår blev du klar over disse fak-
ta?«.

»Det var offentligt kendt. Afbrændin-
gen, de forskellige brande. Jeg var i ship-
pingbranchen«, forklarede Kassner og
fremhævede, at han selv i fem år havde
drevet et 50-årigt skib, som kun havde
været ude af drift en enkelt dag.

Mangemillionæren mente, at brande-
ne og de mange uheld på SeaEscapes ski-
be skyldtes ledelsens uduelighed.

Mistanke om forsikringssvindel
Selv om Henrik Johansen overtog ’Scan-
dinavian Star’, var ni besætningsmed-
lemmer fra SeaEscape med om bord den
fatale nat i 1990, da skibet brændte. 

Det har hos overlevende og pårørende
givet næring til mistanken om forsik-
ringssvindel.

Desuden kom tre besætningsmed-
lemmer fra SeaEscape efter evakuerin-
gen tilbage til skibet, hvor der opstod
nye brande gennem de 38 timers brand-
forløb. Myndighederne mener, at disse
brande var en genopblussen af den på-
satte hovedbrand som følge af varmen i
skibets skrog. Andre brandeksperter
som bl.a. det norske Firesafe mener, at
der var tale om nye påsatte brande. 

Den svenske brandmester Ingvar
Brynfors havde ansvaret for brandsluk-
ningen på skibet, og han mener, at to be-
sætningsmedlemmer saboterede sluk-
ningen ved blandt andet at give urigtige
oplysninger om skibets pumpesystem. 

En af dem var maskinchefen, som se-
nere blev ansat som vicepræsident i
Niels-Erik Lunds eget selskab ISP.

I september 2013 fik den norske avis
VG et interview med maskinmesteren
ved et uanmeldt besøg hos ham i Flori-
da. Præsenteret for mistanken om, at
han eller andre medlemmer af besæt-
ningen skulle have stået bag branden,
svarede maskinmesteren:

»Det er en totalt forkert beskyldning.
Jeg ville aldrig gøre noget sådant«.

Dansk politi svigtede
Men det lykkedes SeaEscape og Niels-
Erik Lund at afværge en offentlig retssag
om forsikringspengene. 

I et brev dateret 11. juli 1990 skrev for-
sikringstagerne til Fjerde Sø: »Gennem
vores advokater har vi haft adskillige te-
lefonsamtaler med Dem i de seneste da-
ge omkring et muligt forlig om forsik-
ringskravene«.

Herefter foreslog de et forlig, hvoref-
ter Fjerde Sø skulle betale 14 ud af de 24
millioner dollars i forsikringssum. Og
de mange millioner skulle vel at mærke
gå til SeaEscape. Henvendelsen var un-
derskrevet af Henrik Johansen og Niels-
Erik Lund.

SeaEscape stod stadig som ejer i Baha-
mas’ skibsregister – og Niels-Erik Lund
var registreret som ’managing owner’ af
skibet.

To dage efter svarede Fjerde Sø bekræf-
tende, og det blev den endelige opgørel-
se. Offentligheden kendte ikke spillet i
kulissen. Alle troede, at Henrik Johansen
ejede skibet og fik forsikringspengene.

Det var ellers oprindelig dansk politis
opgave at undersøge ejerskabet og de
økonomiske transaktioner bag Scandi-
navian Star, mens norsk politi skulle ef-
terforske, hvem der var brandstifter.

Helt usædvanligt blev det komman-
ditselskabets adresse på Frederiksberg,
som blev afgørende for, hvem der skulle
undersøge økonomi og forsikringsfor-
hold. Ansvaret blev lagt hos det lokale
politi på Frederiksberg.

Altså blev det en politikreds, der hver-

ken havde en havn eller erfaring med re-
derier, som skulle efterforske de spege-
de ejerforhold og økonomiske transak-
tioner bag Scandinavian Star – og politi-
et accepterede forklaringen om, at Hen-
rik Johansen var skibets reder.

Først i 2005 afgjorde tingsretten i Oslo
i en sag rejst af overlevende Mike Axdal,
at SeaEscape var ejer af skibet på tids-
punktet for branden. Det skete, efter at
assuranceforeningen Skuld, som stod
for skibets ansvarsforsikring, indrøm-
mede, at det amerikanske selskab var
ejer på brandnatten 7. april 1990.

I dommen slog den norske dommer
Johan Berg fast, at »de præsenterede op-
lysninger blev efter rettens opfattelse al-
drig efterprøvet af politiet, men blev
ukritisk lagt til grund«.

Herefter erklærede Johan Berg: »Der er
grund til at stille spørgsmål om, hvor-
vidt de ansvarlige for skibet er stillet til
ansvar. Det kan synes, som om der er
grundlag for at hævde, at skibets ejerfor-
hold ikke er lagt til grund i myndighe-
dernes behandling af sagen og i de straf-
fesager, som fulgte«.

Sidste år fastslog den daværende ju-
stitsminister, Søren Pind (V), under et
samråd i Folketingets Retsudvalg, at
Danmark stadig har det formelle ansvar
for efterforskningen af ejerforhold og
pengestrømme bag ’Scandinavian Star’.

Men han erklærede også, at regerin-
gen ikke vil indlede en selvstændig un-
dersøgelse af den uopklarede mordsag.

»Vi mener, at de danske myndigheder
har foretaget en sådan undersøgelse, og
den er afsluttet. Så har de norske myn-
digheder fundet behov for – ud fra en
økonomisk motivforskning – at kaste et
nyt blik på det her, og i den sammen-
hæng har vi stillet informationer til rå-
dighed«, sagde Søren Pind.
lars.halskov@pol.dk

TRANSPORT.
Kølebiler kørte de
mange lig fra 
kølehuset i den
svenske by Lysekil
til Oslo i Norge.
Her blev de 
anbragt i en 
hangar i lufthavnen
Fornebu. Arkivfoto:
Carsten Ingemann
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Kaskoforsikring
Der var tegnet en kaskoforsikring på
’Scandinavian Star’ i forsikringsselskabet
Fjerde Sø på 24 millioner dollars. Den
forsikring dækkede skader på skibet, og
hvis skibet blev anset som totalt ødelagt,
kunne hele forsikringen udbetales.

En kaskoforsikring på et stort skib er
normalt takseret. Det betyder, at 
forsikringsselskab og skibsejer er blevet
enige om værdien af skibet, når 
forsikringen bliver tegnet.

En utakseret kaskoforsikring vil betyde,
at det er forsikringstageren, som skal 
bevise skibets værdi, hvis der sker en
skade.

Forsikringssagen på 'Scandinavian Star'
er i dag makuleret. Men 
forsikringsagenten, som skrev under på
policen, har forklaret til norsk politi, at
forsikringen var takseret.


