
H
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 blomster-
buketter, som de lagde ved mindesmær-
ket 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 afvis-
ninger, 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 fremtræden-
de repræsentanter. Fulgt af sikkerheds-
vagter kom dronning Sonja og statsmi-
nister Erna Solberg til arrangementet,
mens Danmark havde sendt ambassa-
dør Torben Brylle.

Anerkendelsen fra højeste sted i Nor-
ge glædede de overlevende og efterlad-
te. 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 Strøm-
men, udtrykte det:

»Det er flot, at de stiller op«.
Dengang kravlede Vidar Skillingsås til-

bage 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 Sol-
berg, gik på talerstolen og talte om de
ubesvarede spørgsmål om katastrofen.

»Stadig leder vi efter svar. At vi finder

disse svar, er vigtigt. Vi ved, at det er van-
skeligt 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 for-
samlet her, mens politiske og juridiske
undersøgelser er i gang. Vi ønsker svar«.

Tavshed i Norge
Men de fik ingen svar. Efter to års efter-
forskning henlagde norsk politi i august
2016 den største kriminalgåde i Skandi-
navien siden Anden Verdenskrig som
uopklaret. 

Oslos politimester, Hans Sverre Sjø-
vold, fremhævede, at det krævede stær-
ke 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 Sea-
Escape, som fik udbetalt forsikringen,
havde haft flere alvorlige brande på sel-
skabets skibe i Caribien og fået udbetalt
forsikringssummer. Eller at der var
mindst to store mystiske brande hen-
holdsvis 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 uop-
klaret og holdt sig til politiets konklusio-
ner. 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 ti-
mers brandforløb på skibet var forment-
lig en genopblussen af de oprindelige
påsatte brande, fordi stålet i skroget var
meget varmt, lød konklusionen.

I morgen – 13. november – skal rappor-
ten diskuteres i Stortingets kontrol- og
konstitutionskomité. Her er der en of-
fentlig høring, hvor den norske støtte-
gruppe og den private norske ekspert-
gruppe Stiftelsen vil fortælle komiteen
om deres syn på rapporten.

Men det store spørgsmål er, hvorfor
norske medier og politikerne i Stortin-
get har været tavse, siden rapporten
kom for fem måneder siden. I juni refe-
rerede de norske medier rapportens
konklusioner, men de har ikke under-
søgt, om politiets og kommissionens
konklusioner holder.

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.

Gåden om dødsskib mødt med tavshed og hån
LARS HALSKOV
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scandinavian star undersøgende 



Heller ikke selv om Politiken har påpe-
get flere store fejl og udeladelser, som
rejser afgørende tvivl om de norske
myndigheders konklusioner.

I januar i år afslørede Politiken, at in-
gen 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 for-
talte 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 for-
doblingen af skibets værdi kun en uge
før mordbranden var naturlig.

I september i år kunne Politiken så for-
tælle, at bagmændene bag ’Scandinavi-
an Star’ selv foreslog det daværende for-
sikringsselskab Fjerde Sø den fordoble-
de forsikringssum på skibet – og selska-
bet udstedte en police på beløb uden at
undersøge skibets værdi. Det har forsik-
ringsleder Jesper Aaby, der underskrev
policen, fortalt Oslo politi i en afhøring.

Det stemmer ikke overens med, at po-
liti og kommission har lagt til grund for
deres rapporter, at Fjerde Sø vurderede
»størrelsen på forsikringssummen som
fornuftig og rimelig i forhold til et passa-
gerskib af denne størrelse«. Det er fak-
tisk det modsatte, som er sket.

Forvansket afhøring
Derefter stod et centralt vidne frem i Po-
litiken i oktober i år og fortalte, at afhø-
ringer af ham er blevet misbrugt af
norsk politi og kommission. Det skete
med det formål at fremme konklusio-
nen om, at der ikke skete sabotage på
skibet efter de to første påsatte brande.

Ifølge de norske myndigheder havde
bjærgningschef Per-Gunnar Lundin for-
klaret, at hans firma Röda Bolaget øde-
lagde et hydraulikrør tre dage efter
brandene. Det var derfor ikke ødelagt
med henblik på at antænde en tredje
brand på ’Scandinavian Star’ 12 timer ef-
ter de første brande. Men det har han al-
drig sagt, forklarede han til Politiken.

»Jeg har så svært ved at forstå, hvorfor
præcis politiet skulle forvanske en afhø-
ring. Når dette er fejlciteret, kan man
spørge, om andre afhøringer også er fejl-
citerede. 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 undersø-
ges, 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 nor-
ske kommissionsformand, Frank K. Ol-
sen, 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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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
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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 forsikringssvin-
del på Scandinavian Star med konspira-
tionsteorier om mordet på John F. Ken-
nedy, og at Elvis Presley lever.

Talsmand Jan Harsem fra den norske
støttegruppe sukker dybt, da han får re-
fereret disse ledere. Han har også læst
dem og understreger, at det ikke hand-
ler om teorier. Det gælder om at under-
søge faktuelle forhold for at finde ud af,
hvad der er sket – og ikke andet:

»Det er betænkeligt og opsigtsvæk-
kende, at en avis som Dagens Næringsliv
har et så lavt kompetenceniveau. Det vir-
ker ikke, som om skribenten overhove-
det har læst kommissionsrapporten el-
ler grundlaget for, at kommissionen
blev nedsat«, siger han.

Upassende og uværdigt
Derfor bliver Jan Harsem også provoke-
ret af, at Dagens Næringsliv ikke længere
vil have debat om den uopklarede mord-
sag med henvisning til, at »lade de døde
hvile i fred«.

»Det er et upassende og uværdigt sig-
nal at sende fra en avis, når den ikke ved
noget om sagen«, siger han.

Politiken har bedt om at få en kom-
mentar fra Dagens Næringslivs chefre-
daktør, Amund Djuve, til både lederen
og kritikken fra Jan Harsem. Men chefre-
daktøren er ikke vendt tilbage. 

Efter Politikens afsløringer stod Jan
Harsem frem i september i år og kritise-
rede 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 kommis-
sionen, men det har de ikke gjort«, sagde
Jan Harsem, der mistede sin gravide ko-
ne på skibet, mens han selv overlevede
sammen med sønnen Halvor.

Siden har han sammen med støtte-
gruppen gennemgået kommissionens
rapport og har skrevet en 44 siders rede-
gørelse. Desuden har den private eks-
pertgruppe 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 under-
søgt, hvem der reelt var rederen bag ski-
bet. 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, bag-
mændenes 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 sta-
dig står åbne, kan man ikke stoppe efter-
forskningen«, siger Jan Harsem.

Han holder en pause, da han bliver
spurgt, hvorfor norske medier ikke in-
teresserer sig for disse spørgsmål i Skan-
dinaviens 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 for-
nægte 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 gan-
ge, at chefredaktørerne ikke vurderer, at
der er grundlag for at undersøge sagen
igen – også selv om der er nye oplysnin-
ger, og sagen er uopklaret. Der er sim-
pelthen en manglende forståelse for di-
mensionerne i sagen«.

Den norske journalist Tron Strand fra
Bergens Tidende skrev i 1997 i et samar-
bejde med Jyllands-Posten en længere
artikelserie om de økonomiske netværk
bag ’Scandinavian Star’. Han fulgte sa-
gen i flere år frem til 2000, men siden
gik han over til andre opgaver på avisen.

I dag arbejder han på Bergens Tiden-
des politiske redaktion i Oslo og er for-

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 ik-
ke har styr på. Avisen har aldrig under-
søgt dette sagskompleks og forholder
sig blindt til det, som den tror er den au-
toritative mening om sagen – altså kom-
missionens 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 end-
nu ikke gennem-
ført en fyldestgø-
rende og omfat-
tende undersøgel-
se i stil med den
kommission, som
undersøgte Brei-
viks terroraktion
22. juli 2011 i Nor-
ge. Ingen af de hid-
tidige undersøgel-
ser af ’Scandinavi-
an Star’ har haft
mandat til at un-
dersøge alle sa-
gens forhold«.

Tron Strand
fremhæver, at fle-

re medier i Norge gennem årene har for-
søgt at undersøge dele af sagskomplek-
set 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 problema-
tiseret indholdet i kommissionsrappor-
ten, 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 udmattel-
se 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.

»Det politiske miljø er generelt meget
autoritetstro. Når en kommission ned-
sat af Stortingets kontrol- og konstitu-
tionskomité kommer med så klare kon-
klusioner, vil politikerne ikke udfordre
deres egen kommission. Der skal rigtig
meget til for at få politiske partier til at
sige, at rapportens konklusioner er for-
kerte«, siger Tron Strand. 

Politiken har sendt artiklerne om de
store fejl i kommissionsrapporten til Ar-
beiderpartiets Jan Bøhler, som var aktiv
for at få oprettet kommissionen, og til
kontrol- og konstitutionskomiteens da-
værende formand, Martin Kolberg fra
Arbeiderpartiet, og bedt om kommenta-
rer. Men ingen af dem er vendt tilbage.

Tron Strand tror, at gennembruddet
skal komme et andet sted fra. En af pen-
gemændene 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 penge-
ne 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 ik-
ke trænger igennem. Jeg tror, at det vir-
ker massivt for medierne, at både politi-
et og kommissionen afviser bevidst sa-
botage på skibet efter de to første påsat-
te brande. Derfor bliver det let at afvise
kritikere som folk, der tror på konspira-
tioner, og sagen er også kompleks. Alli-
gevel mener jeg, at det er en gåde, at nor-
ske medier ikke påtager sig at undersø-
ge sagen«, siger Kjell Ola Dahl, der har et
bud på, hvorfor det ikke sker:

»De journalister, som oprindelig fulg-
te sagen og kendte den, er enten blevet
pensioneret eller dækker nu andre sa-
ger. De norske pressefolk, som i dag dæk-
ker 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«.
lars.halskov@pol.dk

Hallo, vi er i 2017,
og politiet har 
til dags dato 
ikke undersøgt 
det mest 
grundlæggende
Jan Harsem, talsmand for 
overlevende og pårørende
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VEJRET. Lidt eller 
nogen sol, men også
spredte byger. Frisk til
hård vind fra vest. 
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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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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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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«
PS side 12

Scandinavian star

LARS HALSKOV

Dødsskibs
værdi blev
pustet op

Pluspris 425 kr.
Pris uden abonnement 500 kr.
Køb på politiken.dk/plus 
eller i Plusbutikken, 
Vestergade 22, Kbh. K.

STANDER TIL IPAD, TABLET, 
BÆRBAR PC OG BØGER.

Forbehold for trykfejl 
og udsolgte varer.

NYHEDER

Spiderman
ville være
misundelig 

Nye oplysninger om
forsikringen af færgen
’Scandinavian Star’ er 
i modstrid med norsk
rapport om den 
uopklarede mordbrand.
»Belastende«, siger tals-
manden for de pårørende. 

R
ederiet bag passagerskibet ’Scan-
dinavian Star’ foreslog selv en høj
forsikringssum på skibet kun en

uge før mordbranden i 1990, der kostede
159 mennesker livet. 

Ejerne bad daværende forsikringssel-
skab Fjerde Sø om en forsikringssum på
24 millioner dollars, hvilket var en for-
dobling af den hidtidige forsikring i et an-
det selskab – og forsikringsselskabet ud-
stedte en police på det beløb.

Samtidig undersøgte forsikringsselska-
bet aldrig værdien af skibet, har forsik-
ringsleder 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 sat-
te spørgsmålstegn ved forsikringssum-
mens størrelse, fordi han antog, at rederi-
et havde størst indsigt i skibets værdi. 

Fjerde Sø havde ikke et skib i sin porte-
følje, som var sammenligneligt med
’Scandinavian Star’, så forsikringsselska-
bet kunne ikke vurdere prisen. Jesper
Aaby kontaktede heller ikke mæglere
med kendskab til markedet for at under-
søge, om forsikringssummen var for høj.

Jesper Aaby bekræfter, at han har afgi-
vet forklaring til norsk politi. Men han vil
ikke udtale sig til Politiken om sagen på
grund af sin tavshedspligt.

Det usædvanlige forløb om fordoblin-
gen 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-

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 Stortin-
get i efteråret – og herhjemme blev Folke-
tingets retsordførere og justitsminister
Søren Pape Poulsen (K) i juni i år oriente-
ret om rapporten af rigsadvokaten. 

De nye oplysninger er i modstrid med
rapporten og den forklaring, som tidlige-
re havarichef i Fjerde Sø Morten Stens-
gaard har givet til norsk politi – og som
både politi og kommission har lagt til
grund for deres afsluttende rapporter.

Morten Stensgaard erkender i rappor-
ten, at »Fjerde Sø udstedte en police på det
beløb, som de fik oplyst af rederiet«. Men
ifølge ham vurderede Fjerde Sø »størrel-
sen på forsikringssummen som fornuftig
og rimelig i forhold til et passagerskib af
denne størrelse«.

Politiken har foreholdt Morten Stens-
gaard, at hans udsagn ikke stemmer med
Jesper Aabys forklaring. Men med henvis-
ning til sin tavshedspligt vil han ikke
kommentere dem. Heller ikke Oslo Politi
ønsker at kommentere oplysningerne, og
kommissionens formand har ikke reage-
ret på Politikens henvendelse.

Talsmand Jan Harsem fra den norske
støttegruppe af overlevende og pårøren-
de mener, at de nye oplysninger er tanke-
vækkende.

»Det er belastende. Vi har i Norge haft
en efterforskning og en undersøgelse, og
så kommer der ny information, som sæt-
ter tingene i en sammenhæng. Det burde
være gjort af politiet og kommissionen,
men det har de ikke gjort«, siger han.

Gisle Weddegjerde, som er skibsinspek-
tør 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 af-
gørende spørgsmål om forsikringens
størrelse i forhold til skibets reelle værdi.
Alt tyder på af den dokumentation, som
foreligger, at skibet var forsikret for et be-
løb, 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
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SISSEL-JO GAZAN PÅ EGEN HÅND 
MED VINGER OG PANDELAMPE

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

KULTUR Forsiden 

Ein smutturEin smuttur
på efterårsferie

KLIK IND PÅ EINSMUTTUR.DK

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

einsmuttur.dk
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Nomade
– musik i bevægelse

Tivolis Koncertsal

Søndag den 17. september

Ballet og musik af bl.a. 
Pärt og Glass

tivoli.dk/sommerklassisk
5 7 0 8 7 3 0 9 1 0 1 7 4 73000

S-formand må søge 
fodslag efter stærk tale.

M
ette Frederiksen glem-
mer aldrig at fortælle, at
hun er datter af fattig-

firsernes arbejderkamp i Aalborg.
Men i går huskede hun at bruge

fortællingen til at levere en trovær-
dig forsikring om, at hun kæmper
for den sociale balance i det vel-
færdssamfund, hendes parti har
båret mursten og mørtel til.

Mette Frederiksen talte inderligt
og socialt indigneret til kongres-
sen. Om et minimum af værdighed
for de ældste i plejesektoren. Om
minimum af tid til de yngste i dag-
institutionerne. Om at vi svigter de
psykisk syge unge ud fra egne erfa-
ringer 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. århund-
rede. Det kan give fornyede kræfter
til Socialdemokratiets værdigrund-
lag og være et forsøg på at angive
retning for det centrum-venstre-
projekt, som vi i denne avis i øje-
blikket efterlyser. Men talen savne-
de begejstring ved det internatio-
nale samarbejde og bud på en me-
re ansvarlig flygtningepolitik. Skal
Mette Frederiksen ind i Statsmini-
steriet, kræver det samarbejde med
partier, der støtter hende. Derfor er
det klogt at søge fællesskab og
kompromis her.

NÅR DET GÅR SKÆVT med kernevel-
færden, er Mette Frederiksen ikke i
tvivl om diagnosen: Det skyldes
Lars Løkke Rasmussens 10 år gamle
kommunalreform, og en evalue-
ring er på sin plads. Men Socialde-
mokratiet må ikke vride nakken af
led efter historiske svigt, selv om
det kan ramme Venstre til kommu-
nalvalget. Vi må fremad. Det hand-
ler om hverdag og velfærd i dag. 

Mette Frederiksen sendte varme
hilsener til DF’s landsmøde i Her-
ning, og Kristian Thulesen Dahl fin-
gerkyssede 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 for-
ny og forstærke grundlaget for cen-
trum-venstre. cj

Indignation
i centrum

politiken mener

Er
centrum-

venstre gået i
symbiose med
den gamle
magtelite? 
Christoph Houman 
Ellersgaard m.fl.
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Jeg har så svært ved at forstå,
hvorfor præcis politiet skulle
forvanske en afhøring

Bjærgningschef fra ’Scandinavian Star’
siger, at politiet har fejlciteret ham på et
afgørende punkt i sagen om dødsskibet
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21.2.2016. Søfartsstyrelsens 
hovedundersøger af branden mener,
at de påsatte brande var planlagt.

10.4.16. Det amerikanske selskab
bag skibet var forfulgt af mystiske
brande på flere af selskabets skibe.

15.1.2017. Skibets pris blev pustet
op til det dobbelte kun en uge før
mordbranden, og ingen ville købe.

17.9.2017. Forsikringsselskabet
undersøgte ikke skibets værdi, før
forsikringssummen blev fordoblet.

8.10.2017. Centralt vidne siger, at
politi og kommission har fejlciteret
ham på vigtigt punkt om brandene.

scandinavian star undersøgende 


