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Ejer fastsatte
selv værdien
på dødsskib
Nye oplysninger om
forsikringen af færgen
’Scandinavian Star’ er
i modstrid med norsk
rapport om den
uopklarede mordbrand.
»Belastende«, siger talsmanden for de pårørende.
Scandinavian Star
LARS HALSKOV

R

ederiet bag passagerskibet ’Scandinavian Star’ foreslog selv en høj
forsikringssum på skibet kun en
uge før mordbranden i 1990, der kostede
159 mennesker livet.
Ejerne bad daværende forsikringsselskab Fjerde Sø om en forsikringssum på
24 millioner dollars, hvilket var en fordobling af den hidtidige forsikring i et andet selskab – og forsikringsselskabet udstedte en police på det beløb.
Samtidig undersøgte forsikringsselskabet aldrig værdien af skibet, har forsikringsleder Jesper Aaby, der underskrev
policen for Fjerde Sø, fortalt Oslo politi i
en afhøring. Det erfarer Politiken. Aaby
har forklaret norsk politi, at han ikke satte spørgsmålstegn ved forsikringssummens størrelse, fordi han antog, at rederiet havde størst indsigt i skibets værdi.
Fjerde Sø havde ikke et skib i sin portefølje, som var sammenligneligt med
’Scandinavian Star’, så forsikringsselskabet kunne ikke vurdere prisen. Jesper
Aaby kontaktede heller ikke mæglere
med kendskab til markedet for at undersøge, om forsikringssummen var for høj.
Jesper Aaby bekræfter, at han har afgivet forklaring til norsk politi. Men han vil
ikke udtale sig til Politiken om sagen på
grund af sin tavshedspligt.
Det usædvanlige forløb om fordoblingen af skibets værdi og forsikring har fået
pårørende og overlevende til at spørge,
om motivet til den uopklarede mordsag
er forsikringssvindel. Det har norsk politi
og en norsk kommission ikke kunnet fin-
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SISSEL-JO GAZAN PÅ EGEN HÅND
MED VINGER OG PANDELAMPE

Indignation
i centrum
S-formand må søge
fodslag efter stærk tale.

M

ette Frederiksen glemmer aldrig at fortælle, at
hun er datter af fattigfirsernes arbejderkamp i Aalborg.
Men i går huskede hun at bruge
fortællingen til at levere en troværdig forsikring om, at hun kæmper
for den sociale balance i det velfærdssamfund, hendes parti har
båret mursten og mørtel til.
Mette Frederiksen talte inderligt
og socialt indigneret til kongressen. Om et minimum af værdighed
for de ældste i plejesektoren. Om
minimum af tid til de yngste i daginstitutionerne. Om at vi svigter de
psykisk syge unge ud fra egne erfaringer med en bekendt med et
skrøbeligt sind.
Mette Frederiksen talte ikke som
politisk forvalter af velfærdsstaten,
men som en S-formand, der vil føre
partiets historiske diktum om at
lade de bredeste skuldre bære de
største byrder ind i det 21. århundrede. Det kan give fornyede kræfter
til Socialdemokratiets værdigrundlag og være et forsøg på at angive
retning for det centrum-venstreprojekt, som vi i denne avis i øjeblikket efterlyser. Men talen savnede begejstring ved det internationale samarbejde og bud på en mere ansvarlig flygtningepolitik. Skal
Mette Frederiksen ind i Statsministeriet, kræver det samarbejde med
partier, der støtter hende. Derfor er
det klogt at søge fællesskab og
kompromis her.

de beviser på, og sagen blev henlagt i 2016
som uopklaret. For tre en halv måned
siden kom den norske kommission med
en rapport, som skal diskuteres af Stortinget i efteråret – og herhjemme blev Folketingets retsordførere og justitsminister
Søren Pape Poulsen (K) i juni i år orienteret om rapporten af rigsadvokaten.
De nye oplysninger er i modstrid med
rapporten og den forklaring, som tidligere havarichef i Fjerde Sø Morten Stensgaard har givet til norsk politi – og som
både politi og kommission har lagt til
grund for deres afsluttende rapporter.
Morten Stensgaard erkender i rapporten, at »Fjerde Sø udstedte en police på det
beløb, som de fik oplyst af rederiet«. Men
ifølge ham vurderede Fjerde Sø »størrelsen på forsikringssummen som fornuftig
og rimelig i forhold til et passagerskib af
denne størrelse«.
Politiken har foreholdt Morten Stensgaard, at hans udsagn ikke stemmer med
Jesper Aabys forklaring. Men med henvisning til sin tavshedspligt vil han ikke
kommentere dem. Heller ikke Oslo Politi
ønsker at kommentere oplysningerne, og
kommissionens formand har ikke reageret på Politikens henvendelse.
Talsmand Jan Harsem fra den norske
støttegruppe af overlevende og pårørende mener, at de nye oplysninger er tankevækkende.
»Det er belastende. Vi har i Norge haft
en efterforskning og en undersøgelse, og
så kommer der ny information, som sætter tingene i en sammenhæng. Det burde
være gjort af politiet og kommissionen,
men det har de ikke gjort«, siger han.
Gisle Weddegjerde, som er skibsinspektør og skibsteknisk efterforsker for den
private norske ekspertgruppe Stiftelsen,
som oprindelig fik sagen på norsk politis
dagsorden i 2013, er også kritisk.
»Der findes ikke plausible forklaringer
fra hverken politiets nye efterforskning
eller kommissionen, hvad angår dette afgørende spørgsmål om forsikringens
størrelse i forhold til skibets reelle værdi.
Alt tyder på af den dokumentation, som
foreligger, at skibet var forsikret for et beløb, der var to-tre gange større end skibets
værdi«, siger Gisle Weddegjerde.
Forsikringssagen endte med, at der
blev udbetalt 14 af de 24 millioner dollars.
lars.halskov@pol.dk

KULTUR Forsiden

Efter begravelsen kom slagsmålet ...
PS, side 18

Den 43-årige biolog og forfatter Sissel-Jo Gazan er på vej med sin sjette roman ’Blækhat’. Romanen er inspireret af hendes egen
omflakkende opvækst, hvor hun lærte at klare sig selv, gå sine egne veje og være den, hun er. Foto: Martin Lehmann

NÅR DET GÅR SKÆVT med kernevelfærden, er Mette Frederiksen ikke i
tvivl om diagnosen: Det skyldes
Lars Løkke Rasmussens 10 år gamle
kommunalreform, og en evaluering er på sin plads. Men Socialdemokratiet må ikke vride nakken af
led efter historiske svigt, selv om
det kan ramme Venstre til kommunalvalget. Vi må fremad. Det handler om hverdag og velfærd i dag.
Mette Frederiksen sendte varme
hilsener til DF’s landsmøde i Herning, og Kristian Thulesen Dahl fingerkyssede tilbage. Det havde dog
mest karakter af politisk drilleri.
I denne uge gjorde Thulesen
Dahl det atter klart, at DF søger
mod en regering med Venstre. Så
meget desto mere må vi håbe, at
Mette Frederiksen fremdeles vil forny og forstærke grundlaget for centrum-venstre. cj
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Ein smuttur
på efterårsferie

KLIK IND PÅ EINSMUTTUR.DK
Efteråret kalder på hygge med ild
i pejsen og gåture i den friske luft.
Du finder de perfekte rammer
i Nordtyskland, som byder
badeland, naturoplevelser eller
storbyhygge – ein smuttur for
hele familien.
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