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Gåden om dødsskib mødt
Norsk politi og kommissions konklusioner om
den uopklarede mordbrand på 'Scandinavian Star'
indeholder afgørende fejl. Alligevel er der tavshed i Norge
– og norsk erhvervsavis sammenligner sagen med falske
teorier om mordet på John F. Kennedy. Det opfatter
pårørende til de 159 omkomne som en hån. De kommer
med et modsvar i en høring i morgen i Stortinget.
LARS HALSKOV
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åbet var stort i Oslo for to et halvt
år siden – også selv om det var en
svær dag.
Pårørende og overlevende fra
mordbranden på passagerfærgen
’Scandinavian Star’ gik hen til tavlen på
den rå klippevæg med listen over de 159
omkomne – og strøg fingrene hen over
navnene på dem, de havde mistet.
I hænderne bar de roser og blomsterbuketter, som de lagde ved mindesmærket på havnen i Oslo. Flest nordmænd,
men der var også danskere til stede.
Fælles for alle var sorgen. Til hverdag
lykkedes det ofte at inddæmme det
ubærlige. Men hvert år på årsdagen for
katastrofen – 7. april – kom det frem. Det
hjalp dog at være sammen med andre,
som forstod, hvordan det føltes. Hænder
blev trykket, og snakken gik lavmælt.
Men det var håbet, som adskilte 7.
april 2015 fra tidligere markeringer ved
mindesmærket.
Før var de overlevende og efterladte
blevet mødt med kølige juridiske afvisninger, når de bad om at få undersøgt de
ubesvarede spørgsmål i forbindelse
med ’Scandinavian Star’. Men nu havde
norsk politi og Stortinget åbnet hver sin
undersøgelse af tragedien.
For første gang var det officielle Norge
mødt op med landets mest fremtrædende repræsentanter. Fulgt af sikkerhedsvagter kom dronning Sonja og statsminister Erna Solberg til arrangementet,
mens Danmark havde sendt ambassadør Torben Brylle.
Anerkendelsen fra højeste sted i Norge glædede de overlevende og efterladte. Som Vidar Skillingsås, der kun var 14
år, da han var med på den fatale sejlads
fra Oslo til Frederikshavn sammen med
andre unge fra atletikklubben Strømmen, udtrykte det:
»Det er flot, at de stiller op«.
Dengang kravlede Vidar Skillingsås tilbage i røgen på skibet og reddede flere af
sine atletikkammerater. For sin indsats
fik han en pris. Men han mistede også
tre venner, der havde sovet i kahytten
ved siden af ham.
Den norske statsminister, Erna Solberg, gik på talerstolen og talte om de
ubesvarede spørgsmål om katastrofen.
»Stadig leder vi efter svar. At vi finder
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disse svar, er vigtigt. Vi ved, at det er vanskeligt at forsone sig med tab uden at
kende årsagerne til tabene«, sagde den
norske statsminister, der satte sin lid til
undersøgelserne.
Det gjorde talsmand Jan Harsem fra
den norske støttegruppe også: »Vi er forsamlet her, mens politiske og juridiske
undersøgelser er i gang. Vi ønsker svar«.

Tavshed i Norge
Men de fik ingen svar. Efter to års efterforskning henlagde norsk politi i august
2016 den største kriminalgåde i Skandinavien siden Anden Verdenskrig som
uopklaret.
Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold, fremhævede, at det krævede stærke beviser, hvis politiet skulle rejse tiltale
mod konkrete personer – og det havde
politiet ikke fået i efterforskningen.
»Vi har fået flere svar, men ikke en klar
straffesag«, sagde Hans Sverre Sjøvold.
Norsk politi var ikke alarmeret over, at
skibets forsikring var blevet fordoblet
kun en uge før mordbranden.
Eller at det amerikanske selskab SeaEscape, som fik udbetalt forsikringen,
havde haft flere alvorlige brande på selskabets skibe i Caribien og fået udbetalt
forsikringssummer. Eller at der var
mindst to store mystiske brande henholdsvis 12 og 24 timer senere end de to
første påsatte brande på skibet.
Det samme gentog sig et år efter.
I juni i år konstaterede det norske
Stortings kommission, at sagen var uopklaret og holdt sig til politiets konklusioner. Kommissionen mente ikke, at der
var tegn på hverken kunstig oppustning
af skibets værdi eller forsikringssvindel –
og der var kun to påsatte brande om
bord. De andre brande i løbet af de 38 timers brandforløb på skibet var formentlig en genopblussen af de oprindelige
påsatte brande, fordi stålet i skroget var
meget varmt, lød konklusionen.
I morgen – 13. november – skal rapporten diskuteres i Stortingets kontrol- og
konstitutionskomité. Her er der en offentlig høring, hvor den norske støttegruppe og den private norske ekspertgruppe Stiftelsen vil fortælle komiteen
om deres syn på rapporten.
Men det store spørgsmål er, hvorfor
norske medier og politikerne i Stortinget har været tavse, siden rapporten
kom for fem måneder siden. I juni refererede de norske medier rapportens
konklusioner, men de har ikke undersøgt, om politiets og kommissionens
konklusioner holder.
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med tavshed og hån
Heller ikke selv om Politiken har påpeget flere store fejl og udeladelser, som
rejser afgørende tvivl om de norske
myndigheders konklusioner.
I januar i år afslørede Politiken, at ingen var interesseret i at købe skibet til
den fordoblede pris, som førte til en høj
forsikring. SeaEscape hævdede ellers, at
det var skibets markedsværdi, og at der
var seriøse købere. Men disse købere fortalte Politiken, at de slet ikke ville købe
skibet, fordi det var slidt og alt for dyrt.
Altså var værdien kunstigt pustet op.
Hvilket er i modstrid med både politi
og kommissions forklaring om, at fordoblingen af skibets værdi kun en uge
før mordbranden var naturlig.
I september i år kunne Politiken så fortælle, at bagmændene bag ’Scandinavian Star’ selv foreslog det daværende forsikringsselskab Fjerde Sø den fordoblede forsikringssum på skibet – og selskabet udstedte en police på beløb uden at
undersøge skibets værdi. Det har forsikringsleder Jesper Aaby, der underskrev
policen, fortalt Oslo politi i en afhøring.
Det stemmer ikke overens med, at politi og kommission har lagt til grund for
deres rapporter, at Fjerde Sø vurderede
»størrelsen på forsikringssummen som
fornuftig og rimelig i forhold til et passagerskib af denne størrelse«. Det er faktisk det modsatte, som er sket.

Forvansket afhøring

TABET . Vidar Skillingsås har flere gange været udstationeret i Afghanistan som officer i den norske hær – og adskillige gange har han været i
faretruende situationer. Men i Norge er han kendt som den unge helt fra ’Scandinavian Star’. Dengang var han 14 år og kravlede tilbage i røgen på skibet
og reddede flere af sine atletikkammerater. For sin indsats fik han en pris. Men han mistede også tre venner. Arkivfoto: Martin Lehmann

Derefter stod et centralt vidne frem i Politiken i oktober i år og fortalte, at afhøringer af ham er blevet misbrugt af
norsk politi og kommission. Det skete
med det formål at fremme konklusionen om, at der ikke skete sabotage på
skibet efter de to første påsatte brande.
Ifølge de norske myndigheder havde
bjærgningschef Per-Gunnar Lundin forklaret, at hans firma Röda Bolaget ødelagde et hydraulikrør tre dage efter
brandene. Det var derfor ikke ødelagt
med henblik på at antænde en tredje
brand på ’Scandinavian Star’ 12 timer efter de første brande. Men det har han aldrig sagt, forklarede han til Politiken.
»Jeg har så svært ved at forstå, hvorfor
præcis politiet skulle forvanske en afhøring. Når dette er fejlciteret, kan man
spørge, om andre afhøringer også er fejlciterede. Jeg synes, at det er alvorligt«,
sagde Per-Gunnar Lundin.
Hvis den tredje brand var fremkaldt
bevidst ved et rørbrud, ville der være
langt færre mistænkte brandstiftere om
bord på skibet – og det kunne undersøges, om der var en forbindelse til de to
første påsatte brande. Mens der var 482
passagerer og besætningsmedlemmer
om bord ved de første brande, var der på
tidspunktet for den tredje brand kun få
besætningsmedlemmer og brandfolk.
Politiken bad Oslo Politi og den norske kommissionsformand, Frank K. Olsen, om et svar på de nye oplysninger og
bjærgningschefens alvorlige kritik. Men
politiet havde ingen kommentarer – og
kommissionsformanden svarede aldrig.
Den norske avis, som har skrevet mest
om sagen i de seneste måneder, er er-
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Inspektør bryder 26 års tavshed:
professionelle bag mordbrand
Pensioneret skibsinspektør
i Søfartsstyrelsen,
Flemming Thue Jensen,
afslører afgørende nyt
om mordbranden på
’Scandinavian Star’
for 26 år siden.

M

AFSLØRING. Daværende skibsinspektør Flemming Thue Jensen
fortæller, at der var yderligere en påsat
brand på Scandinavian Star. Foto: Anders
Rye Skjold Jensen

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 genopblussen af den oprindelige hovedbrand.
I juni 2014 måtte politiet i Oslo politi erkende, at der ikke var beviser mod en
dansk lastbilchauffør, som politiet oprindelig udpegede som den sandsynlige gerningsmand – og som døde i hovedbranden. Siden har Oslos politi efterforsket sagen igen.
Flemming Thue Jensens oplysninger er
særligt interessante, fordi der ud over
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kendsgerninger for fødderne af dem«, siger Flemming Thue Jensen.
Oslo Politi har fået forelagt indholdet i
Flemming Thue Jensens viden om brandforløbet 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 ’Scandinavian Star’, og han vil gerne afhøres af norsk
politi og af den undersøgelseskommission, 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-
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ger fra den private norske ekspertgruppe
fra ’Stiftelsen Etterforskningen av Mordbrannen på Scandinavian Star’.
»Flemming Thue Jensens oplysninger
afklarer diskussionen om hydraulikrøret,
og det må have været besætningsmedlemmer, som har gjort det. Der var ingen
passagerer om bord på det tidspunkt. Nu
må den norske rigsadvokat sikre, at denne 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 Flemming Thue Jensens daværende chef,
Knud Skaareberg Eriksen, der dengang
var leder af Søfartsstyrelsens opklaringsenhed 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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RESTEN AF EU vil gøre alt for at tale
Camerons sejr op. Ikke fordi der var
et kæmpe problem at løse, eller fordi 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 britiske folkeafstemning.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ﬁk også hentet en symbolsk
sejr hjem, når det gælder retten til
at indeksere børnepenge. Danmark har ganske vist ikke noget
problem med østarbejdere, der udnytter sociale ydelser. Tværtimod
har vi brug for at kunne tiltrække
de bedst kvaliﬁcerede. Men ligesom sin konservative britiske kollega kæmper Løkke mod et selvskabt
billede af, at EU koster mere velfærd, end det bidrager til – selv om
det omvendte er tilfældet.
Det britiske ikkeproblem er løst,
og nu er det op til de britiske vælgere, om Storbritannien ønsker at være 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
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Gerda Wegener, Lili med fjervifte (detalje), 1920. Foto: Morten Pors

Valby Hallen

brandfolk kun var få besætningsmedlemmer om bord på skibet, da oliebranden
brød ud. De overlevende passagerer var
på det tidspunkt evakueret.
Da han som Søfartsstyrelsens repræsentant afgav forklaring i Sø- og Handelsretten ﬁre dage efter brandene, fortalte
han ikke om det brudte olierør. Styrelsens
ledelse gav ham kun mandat til at fortælle 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

Niki de Saint Phalle, DADDY (FAR) film still af Peter Whitehead med farveretouchering, 1972 © 2015
NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION, All rights reserved. Foto: Schamoni Film
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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 folkeafstemning 23. juni kan tage stilling
til, om Storbritannien skal forblive
medlem af EU.
Premierminister David Cameron, der har satset alt på denne folkeafstemning, ﬁk den symbolske
sejr, han har hårdt brug for, hvis det
skal lykkes at sikre vælgernes støtte
til Storbritanniens fortsatte engagement i Den Europæiske Union.
Cameron kan nu tale om en »special status« for Storbritannien, som
han forsikrer aldrig vil blive medlem 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.

Mordbrand

Hovedbranden var den anden påsatte
brand på skibet, og Flemming Thue Jensen konstaterede, at en usædvanlig kraftig tredje brand omkring 12 timer efter
hovedbranden også var påsat. Et hydraulikrør var blevet brudt op, og der var stillet madrasser op, så ilden kunne få fat.
Formentlig blev der tilkoblet dieselolie,
som blev pumpet ud gennem det brudte
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Skibsejere
var forfulgt
af ulykker
Ekspertgruppe vil have
undersøgt, om mordbrand
på ’Scandinavian Star’
har forbindelse til flere
skibsbrande i ejerkredsen.
’scandinavian star’
LARS HALSKOV
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ystiske skibsbrande, grundstødninger, olieudslip og modtagelse af forsikringssummer.
Det prægede selskaberne bag ’Scandinavian Star’ i årene op til mordbranden i
1990, der kostede 159 mennesker livet.
Derfor vil den norske private ekspertgruppe, 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 oversigt over uheld og brande på skibe, som
selskaberne bag ’Scandinavian Star’ opererede med i 1980’erne i Caribien og i årene efter, så politiet kan undersøge, om der
kan være en sammenhæng med de påsatte brande på ’Scandinavian Star’«, siger
skibsinspektør Gisle Weddegjerde, fra
Stiftelsen ’Etterforskningen av Mordbrannen på Scandinavian Star’.
Selskaberne Scandinavian World Cruises 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 danske forretningsmand Henrik Johansen,
men i registeret i Bahamas stod SeaEscape 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’. Efterforskningsleder Terje Bechmann Dahl vil ikke
udtale sig om omfanget af efterforskningen, men han understreger følgende en email til Politiken:

D

et er en gammel ide i folkestyret, at vi skal dele os efter anskuelser. Tanken er
ikke, at det er godt at være uenige,
men at vi, når vi er det, skal diskutere 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, jyder eller københavnere. Ikke at der
er noget galt i at være nogen af delene, men fordi det, vi er, ikke skal
være udgangspunktet for samtalen. Det skal være det, vi mener.
Dette fundamentale udgangspunkt for politisk debat respekterer politikere normalt på tværs af
det politiske spektrum. Det har været en sjældenhed at høre danske
landspolitikere lægge bestemte befolkningsgrupper eller landsdele
for had eller tillægge dem skadelige egenskaber. Vi kan tage hårdt fat
om politiske modstandere og gå
stejlt op mod holdninger eller adfærd. Men normalt retter vi ikke
vreden mod det, folk er, og som de
ikke kan lave om på. Vi deler os efter anskuelser – og har af samme
grund ikke partier, der deﬁnerer
sig efter bestemte grupper. Ikke noget kvindeparti, fynsk parti eller byboernes parti. Godt det samme.

Maskinmester: styret af maﬁaen
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Michelinstjerner

lars.halskov@pol.dk
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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 tidligere 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 forholdene i USA og mordbranden på ’Scandinavian Star’.
DFDS er blevet forelagt maskinmesterens beretning, men rederiet vil ikke
kommentere den. Men Richard Berg-Larsen, der er operational director for DFDS
Fleet, sejlede på ’Scandinavia’. Han kan ikke huske, at maﬁaen spillede en rolle:
»Det kender jeg ikke noget til, men al
kasinodrift har jo haft et maﬁarygte«.
Men forhandlingssekretær Henrik Berlau 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 skibet. Derfor havde DFDS med 24 timers varsel besluttet at ﬂytte skibet fra USA til København«, fortæller Henrik Berlau.

Skibsbrande til en værdi ...
3. sektion side 6
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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

DERFOR ER det et brud med dybe
rødder i det dansk politisk kultur,
når Venstre som beskrevet i gårsdagens avis i et forsøg på at genvinde
sit politiske fodfæste i sit jyske bagland har indledt en kampagne
mod København og den del af befolkningen, der bor i hovedstaden.
Problemet er ikke, at det er synd
for københavnerne. Det er, at det er
synd for hele landet, at ledende politikere med statsministeren i spidsen taler nedsættende om hovedstaden og de mennesker, der bor
og arbejder der. Det er, at en regering, der som en af sine fornemste
opgaver har at samle landet og repræsentere alle, bruger en retorik,
der sår splid mellem danskere.
Der er intet at vinde ved denne os
mod dem-politik. Men der er meget at tabe, herunder sammenhængskraften og tilliden.
Venstre må løfte blikket og tage
ansvar for helheden. I det mindste
så længe partiet er i regering. bl
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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 skibet brændte, og 159 omkom.
Men hidtil har forretningsmanden
Niels-Erik Lund, der formidlede salget af
skibet for det amerikanske selskab SeaEscape, 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 forretningsmanden 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 Politikens 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 prisskilt på 20 millioner dollars oversteg skibets 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

Otto Leisner 100 år Stærke holdninger bag underholdningen

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 partileder Morten Østergaard så sent som
i sommeren 2016.
Desto mere påfaldende er afstanden 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 offentlighedsloven. Den går det nu
imod. Da Radikale var i regering, afviste partiet at indføre minimumsnormeringer på antallet af pædagoger 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 magthaverne 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.

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 NielsErik 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 NielsErik Lund ikke vendt tilbage for at kommentere de nye oplysninger.
Men over for norsk politi har han fastholdt sin version og kalder Stefan Gebickis udlægning for »nonsens«. Han anerkender heller ikke de andres forklaring.
Niels-Erik Lund har dog ikke kunnet
fremlægge dokumentation over for politiet. Amerikanske SeaEscape endte med at
få udbetalt 14 af de 24 millioner dollars efter mordbranden, fordi Henrik Johansen
ikke havde betalt for skibet.
Oslo Politi henlagde ellers sagen i august sidste år som uopklaret, fordi politiet opgav at finde gerningsmændene og
heller ikke kunne finde en sammenhæng
mellem forsikringen og mordbranden.
Det har overlevende og pårørende klaget over, og forelagt forløbet siger skibsinspektør og skibsteknisk efterforsker for
den private norske ekspertgruppe Stiftelsen, Gisle Weddegjerde, at der kan være et
økonomisk motiv til forsikringssvindel.
»Når skibets værdi pludselig bliver pustet 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 enlig pyroman«, siger Gisle Weddegjerde.
Talsmand Jan Harsem fra den norske
støttegruppe af overlevende og pårørende mener, at sagen skal genåbnes.
»Da politiet åbnede efterforskningen
med udgangspunkt i de økonomiske forhold, og disse centrale spørgsmål stadig
står åbne, kan man ikke stoppe efterforskningen«, siger Jan Harsem.
Forelagt forløbet skriver Oslo Politis
pressechef, Unni Turid Grøndal, i en email, at disse spørgsmål vil indgå i behandlingen af klagen over henlæggelsen.
»Vi finder ikke grund til at foregribe
dette i medierne«, skriver hun.
lars.halskov@pol.dk
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Morten Østergaard lever
oppositionens lette liv.

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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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.
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»Økonomidelen drejer sig hovedsagelig 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 Søfartsstyrelsens tidligere hovedundersøger af brandene på ’Scandinavian Star’,
Flemming Thue Jensen, for nylig erklærede, at brandene måtte være udført af besætningsmedlemmer med et indgående
kendskab til skibe og brande.
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ordbranden på ’Scandinavian
Star’ i april 1990 var nøje planlagt og blev udført af en eller ﬂere brandstiftere med et indgående kendskab 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 daværende hovedundersøger af branden, Flemming Thue Jensen. Han bryder 26 års tavshed og fortæller for første gang offentligheden 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. Gennem tre dage undersøgte han arnestederne for de påsatte brande. Han konstaterede, at brandmønstret ikke var tilfældigt.
»Det måtte være en bevidst handling,
som var planlagt. Det var ikke en eller anden tosse, der var gået forbi og havde strøget 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 skibet, og ilden ﬁk luft, fordi der blandt andet blev brugt en særlig skibsklods for at
holde en skydedør åben til vogndækket.
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VI BRYDER os ikke om dumstædige
og trættekære politikere, der altid
vil have ret. Vi kan lide politikere,
der erkender fejl. Der bliver klogere. Der arbejder med kompromiset
som politisk ideal, hvilket er en
nødvendighed, især når man deler
regeringsmagten med andre partier.
Men Danmark behøver på den
anden side politikere, der har nogenlunde fast grund under fødderne – og deres politik. Hvis noget er
vigtigt om mandagen, må det ikke
være ligegyldigt om tirsdagen. Eller 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 regeringsskiftet.
Radikale viser i øjeblikket, hvor
nemt det er have de rigtige holdninger. Når man er i opposition.
Det minder om principfasthed
iklædt vendekåbe. cj

Søndag

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-

Torden

Skuespil

lars.halskov@pol.dk

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.

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
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Jeg har så svært ved at forstå,
hvorfor præcis politiet skulle
forvanske en afhøring

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

Bjærgningschef fra ’Scandinavian Star’
siger, at politiet har fejlciteret ham på et
afgørende punkt i sagen om dødsskibet
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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.
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Ein smuttur
på efterårsferie
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INDIEN

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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21.2.2016. Søfartsstyrelsens

10.4.16. Det amerikanske selskab

15.1.2017. Skibets pris blev pustet

17.9.2017. Forsikringsselskabet

8.10.2017. Centralt vidne siger, at

hovedundersøger af branden mener,
at de påsatte brande var planlagt.

bag skibet var forfulgt af mystiske
brande på flere af selskabets skibe.

op til det dobbelte kun en uge før
mordbranden, og ingen ville købe.

undersøgte ikke skibets værdi, før
forsikringssummen blev fordoblet.

politi og kommission har fejlciteret
ham på vigtigt punkt om brandene.

hvervsavisen Dagens Næringsliv. Men
det har været i flere ledere, som har
fremlagt avisens holdning – og de har
handlet om at få kritikerne til at tie. Som
avisens leder konkluderede lige efter
kommissionens rapport i juni i år:
»På et eller andet tidspunkt må man
lade de døde få hvile i fred«.
I en anden leder under overskriften
’Falske teorier’ sammenlignede Dagens
Næringsliv teorien om forsikringssvindel på Scandinavian Star med konspirationsteorier om mordet på John F. Kennedy, og at Elvis Presley lever.
Talsmand Jan Harsem fra den norske
støttegruppe sukker dybt, da han får refereret disse ledere. Han har også læst
dem og understreger, at det ikke handler om teorier. Det gælder om at undersøge faktuelle forhold for at finde ud af,
hvad der er sket – og ikke andet:
»Det er betænkeligt og opsigtsvækkende, at en avis som Dagens Næringsliv
har et så lavt kompetenceniveau. Det virker ikke, som om skribenten overhovedet har læst kommissionsrapporten eller grundlaget for, at kommissionen
blev nedsat«, siger han.

Upassende og uværdigt
Derfor bliver Jan Harsem også provokeret af, at Dagens Næringsliv ikke længere
vil have debat om den uopklarede mordsag med henvisning til, at »lade de døde
hvile i fred«.
»Det er et upassende og uværdigt signal at sende fra en avis, når den ikke ved
noget om sagen«, siger han.
Politiken har bedt om at få en kommentar fra Dagens Næringslivs chefredaktør, Amund Djuve, til både lederen
og kritikken fra Jan Harsem. Men chefredaktøren er ikke vendt tilbage.
Efter Politikens afsløringer stod Jan
Harsem frem i september i år og kritiserede både politiet og kommissionen.
»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«, sagde
Jan Harsem, der mistede sin gravide kone på skibet, mens han selv overlevede
sammen med sønnen Halvor.
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Siden har han sammen med støttegruppen gennemgået kommissionens
rapport og har skrevet en 44 siders redegørelse. Desuden har den private ekspertgruppe Stiftelsen også forberedt et
indlæg til høringen.
Den norske støttegruppe kritiserer
især den manglende undersøgelse af de
økonomiske transaktioner bag skibet.
»Norsk politi har ikke engang undersøgt, hvem der reelt var rederen bag skibet. Hallo, vi er i 2017, og politiet har til
dags dato ikke undersøgt det mest
grundlæggende«, siger Jan Harsem.
Når dertil lægges oplysningerne om
skibets kunstigt oppustede værdi, bagmændenes utroværdige økonomiske
forklaringer og forsikringsselskabets
manglende undersøgelse af skibet, er
talsmanden ikke i tvivl.
»Da politiet åbnede efterforskningen
med udgangspunkt i de økonomiske
forhold, og disse centrale spørgsmål stadig står åbne, kan man ikke stoppe efterforskningen«, siger Jan Harsem.
Han holder en pause, da han bliver
spurgt, hvorfor norske medier ikke interesserer sig for disse spørgsmål i Skandinaviens største uløste mordgåde.
»Det er et spørgsmål, som jeg også har
stillet mig selv. Det viser, at inden for et
demokrati, som skulle være oplyst, lader
det sig altså gøre at lægge låg på og fornægte selv meget alvorlige forhold i
samfundet«, siger han og tilføjer:
»Jeg tror, at der er en træthed i norsk
presse. Der er ingen medier, som sætter
sig ind i, om politiet og kommissionens
argumenter holder. Opsætningen på
mediescenen er foregået så mange gange, at chefredaktørerne ikke vurderer, at
der er grundlag for at undersøge sagen
igen – også selv om der er nye oplysninger, og sagen er uopklaret. Der er simpelthen en manglende forståelse for dimensionerne i sagen«.
Den norske journalist Tron Strand fra
Bergens Tidende skrev i 1997 i et samarbejde med Jyllands-Posten en længere
artikelserie om de økonomiske netværk
bag ’Scandinavian Star’. Han fulgte sagen i flere år frem til 2000, men siden
gik han over til andre opgaver på avisen.
I dag arbejder han på Bergens Tidendes politiske redaktion i Oslo og er for-
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mand for Stortingets presseloge. Han er
ikke imponeret over lederartiklerne i
Dagens Næringsliv.
»Det er udtryk for sjusk og manglende
kundskab, at Dagens Næringsliv er så
bombastisk omkring en sag, som den ikke har styr på. Avisen har aldrig undersøgt dette sagskompleks og forholder
sig blindt til det, som den tror er den autoritative mening om sagen – altså kommissionens konklusioner«, siger han.
Tron Strand mener, at problemet er, at
hverken politiet eller kommissionen
har undersøgt sagen til bunds:
»Sådan som jeg
ser det, er der endnu ikke gennemført en fyldestgørende og omfattende undersøgelse i stil med den
kommission, som
undersøgte Breiviks terroraktion
22. juli 2011 i Norge. Ingen af de hidtidige undersøgelser af ’Scandinavian Star’ har haft
mandat til at undersøge alle saJan Harsem, talsmand for
gens forhold«.
overlevende og pårørende
Tron
Strand
fremhæver, at flere medier i Norge gennem årene har forsøgt at undersøge dele af sagskomplekset omkring ’Scandinavian Star’.
»Det har været et betydeligt arbejde«,
siger han, men det er ikke lykkedes for
norske medier at få et gennembrud.
Tron Strand undrer sig også over, at
norske medier har været så tavse efter
kommissionens rapport i juni i år.
»Når Politiken så stærkt har problematiseret indholdet i kommissionsrapporten, og en af de centrale kilder føler sig
misbrugt af politi og kommission, er det
jo en oplagt nyhed for norske medier.
Men ingen af dem er gået ind og kritisk
undersøgt rapporten. Jeg har ikke noget
bedre svar, end at det må være udmattelse efter flere års debat«, siger han.
Tron Strand arbejder til daglig med
politikerne i Stortinget og har et bud på,
hvorfor de ikke vil gå ind i diskussionen.

Hallo, vi er i 2017,
og politiet har
til dags dato
ikke undersøgt
det mest
grundlæggende

»Det politiske miljø er generelt meget
autoritetstro. Når en kommission nedsat af Stortingets kontrol- og konstitutionskomité kommer med så klare konklusioner, vil politikerne ikke udfordre
deres egen kommission. Der skal rigtig
meget til for at få politiske partier til at
sige, at rapportens konklusioner er forkerte«, siger Tron Strand.
Politiken har sendt artiklerne om de
store fejl i kommissionsrapporten til Arbeiderpartiets Jan Bøhler, som var aktiv
for at få oprettet kommissionen, og til
kontrol- og konstitutionskomiteens daværende formand, Martin Kolberg fra
Arbeiderpartiet, og bedt om kommentarer. Men ingen af dem er vendt tilbage.
Tron Strand tror, at gennembruddet
skal komme et andet sted fra. En af pengemændene bag skibet skal løfte sløret
for at lette sit hjerte: »Jeg tror ikke, at vi
kommer nogen vegne med denne sag i
Norge, før de, som virkelig sad på pengene bag skibet og vidste, hvad der skete,
bestemmer sig for at snakke«.
Den anerkendte norske krimiforfatter
Kjell Ola Dahl har fulgt sagen i flere år og
har skrevet en dokumentarisk bog, som
hudfletter politiets efterforskning. Hans
krimibøger er prisbelønnede og meget
omtalte, men dokumentarbogen blev
ignoreret af de største medier i Norge.
»Spørgsmålet er, hvorfor kritikken ikke trænger igennem. Jeg tror, at det virker massivt for medierne, at både politiet og kommissionen afviser bevidst sabotage på skibet efter de to første påsatte brande. Derfor bliver det let at afvise
kritikere som folk, der tror på konspirationer, og sagen er også kompleks. Alligevel mener jeg, at det er en gåde, at norske medier ikke påtager sig at undersøge sagen«, siger Kjell Ola Dahl, der har et
bud på, hvorfor det ikke sker:
»De journalister, som oprindelig fulgte sagen og kendte den, er enten blevet
pensioneret eller dækker nu andre sager. De norske pressefolk, som i dag dækker sagen, kender den ikke godt nok.
Dermed er kompetencen ikke til stede i
norsk presse. Det er så hårrejsende, hvad
der står i denne kommissionsrapport, at
det er en skandale, at norsk presse ikke
har taget fat i det«.
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