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D et tragiske symbol på en skæbne-
svanger nat var flyttet ind i hø-
ringssalen i Stortinget. På et bord

i hjørnet stod en model af passagerskibet
’Scandinavian Star’. Med kahytter, dæk,
redningsbåde og skorsten.

Politikerne fra det norske Stortings
kontrol- og konstitutionskomité kunne
ikke undgå at se det store hvide skib, som

det så ud, før det brændte natten til 7.
april 1990 – og 159 omkom. Selv om det er
over 27 år siden, at påsatte brande brød
ud på sejladsen fra Oslo til Frederikshavn,
var ingen i tvivl om alvoren. Både den nor-
ske støttegruppe og den private ekspert-
gruppe Stiftelsen skulle i går i en høring i
Stortinget kommentere den omdiskute-
rede kommissionsrapport fra juni i år.

Alvoren blev understreget, da Arne
Steen fra Stiftelsen tog ordet. Han miste-
de sit eneste barn på skibet – en 22-årig
søn – og kiggede direkte på politikerne.

»Tilbage sidder overlevende og efter-
ladte med et uløst mysterium. Hvad skete
der? Hvem stod bag de ulyksalige brande
om bord på ’Scandinavian Star’, som ko-
stede 159 livet?«, spurgte Arne Steen og
tog en dyb indånding, før han fortsatte: 

»Jeg har en bøn til jer i komiteen på veg-
ne af de overlevende og efterladte: Gør et
ærligt forsøg på at bringe klarhed over,
hvem der stod bag mordbranden på
’Scandinavian Star’«. 

Derefter stillede han et spørgsmål:
»Hvad er årsagen til, at myndighederne i
Norge viser så lidt vilje til at løse proble-
merne? Eller er det ganske enkelt, at det
er for at skjule det elendige politiarbejde,
som blev udført af norsk politi i 1991«.

Arne Steen fik ikke et svar fra komiteens
medlemmer, som lyttede til kritikken af
rapporten fra Stiftelsens faglige eksper-
ter, der mener, at der var flere påsatte
brande under de 38 timers brandforløb.

Mystisk oliebrand
Alle er enige om – også myndighederne –
at de to første brande var påsatte. Striden
handler om den mystiske kraftige tredje
brand over 12 timer efter de første brande.
Diskussionen er, om denne oliebrand var
en genopblussen af hovedbranden som
følge af et kraftigt opvarmet skibsskrog. 

Eller om det var en ny påsat brand som
følge af en sabotage af et hydraulikrør,
hvor især dieselolie nærede branden.

Hvis det var en ny påsat brand, ville der

være langt færre mistænkte brandstiftere
om bord – og det kunne undersøges, om
der også var en forbindelse til de to første
påsatte brande. Der var 482 passagerer og
besætningsmedlemmer om bord ved ho-
vedbranden. Men på tidspunktet for olie-
branden var der kun ganske få besæt-
ningsmedlemmer og brandfolk om bord.

Ifølge norsk politi og kommissionen
har bjærgningschef Per-Gunnar Lundin
forklaret, at hans firma Röda Bolaget øde-
lagde hydraulikrøret flere dage efter
brandene. Det var derfor ikke ødelagt
med henblik på at antænde en tredje
brand på ’Scandinavian Star’. 

Men det har han aldrig sagt, forklarede
Lundin for en måned siden til Politiken.

»Når dette er fejlciteret, kan man spør-
ge, om andre afhøringer også er fejlcitere-
de. Jeg synes, at det er alvorligt«, sagde
Per-Gunnar Lundin.

I går til høringen viste Stiftelsen et foto
af det brudte hydraulikrør, som var taget,
før Röda Bolaget kom ind på skibet. Det

støtter bjærgningschefens forklaring om,
at firmaet ikke havde ødelagt røret.

Talsmand Jan Harsem fra den norske
støttegruppe af overlevende og pårøren-
de lagde i sit indlæg især vægt på, at hver-
ken politiet eller kommissionen reelt hav-
de undersøgt, hvem der var skibets reder. 

Han fremhævede, at dette afgørende
spørgsmål kun er baseret på information
fra skibenes bagmænd – og altså ikke er
blevet undersøgt. Selv efter den omfatten-
de efterforskning med mange afhøringer
og indhentning af dokumenter.

»Det burde have været påpeget og kriti-
seret, at vi til dags dato ikke har fået en ef-
terforskning af, hvem der var rederen bag
’Scandinavian Star’«, sagde Jan Harsem og
tilføjede: »Det er helt åbenlyst et svigt«.

Stadig dansk ansvar
Enhedslistens Søren Søndergaard fra Fol-
kepartiets Retsudvalg var til stede ved hø-
ringen for at hente information.

»Jeg var der på vegne af retsudvalget og

må konstatere, at der på flere punkter er
rejst tvivl om kommissionsrapporten.
Især at der åbenbart er billeddokumenta-
tion for, at bruddet på hydraulikrøret er
sket inden det tidspunkt, som fremgår i
rapporten. Det viser, at vi i Danmark ikke
uden videre kan lægge den norske under-
søgelse til grund. Vi bliver nødt til at kig-
ge på det selv«, sagde Søren Søndergaard
efter høringen.

Oprindelig var det dansk politis opgave
at undersøge ejer- og rederiforholdet bag
skibet, og ifølge Søren Søndergaard viser
høringen, at det endnu ikke er afklaret.

»Det fremgik tydeligt, at der ikke var no-
gen selvstændig undersøgelse af ejerfor-
holdet. Man har taget udgangspunkt i
den forklaring, som allerede er kendt. Så
hvis der skal være en undersøgelse af ejer-
forholdet, som er Danmarks ansvar, vil vi
ikke henvise til, at det nu er undersøgt i
Norge. For det er det ikke. Det er stadig-
væk vores ansvar«, siger han.
lars.halskov@pol.dk

Scandinavian Star

Bagmændene bag 
’Scandinavian Star’ og 
skibets brandforløb er ikke
reelt undersøgt, erklærede
efterladte på høring.

Efterladte rejser hård kritik af rapport om dødsskib

LARS HALSKOV

Kriminalitet. En 34-årig mand fra Syrien, der er
mistænkt for at have dræbt sin hustru og sine to
små døtre i Aabenraa, er blevet straffet for forbry-
delsen i sit hjemland. Dommen lyder ifølge Syd-
og Sønderjyllands Politi på livsvarigt fængsel,
skriver DR Syd. Politiet i Danmark har arbejdet på
at få den mistænkte udleveret, men det har myn-
dighederne i Syrien afvist. De syriske myndighe-
der oplyser, at manden har tilstået drabene, der
fandt sted i oktober sidste år. De dræbte – en 27-
årig syrisk kvinde og to piger på 7 og 9 år – blev
fundet i en fryser i familiens lejlighed. De var ble-
vet kvalt, inden de blev anbragt i fryseren.
Ritzau

Mand får livstid i Syrien
for drab i Aabenraa

16 
hjemmerøverier er fem
personer blevet anholdt
for at have begået på
Sjælland, Lolland-Falster
og i Sydøstjylland over en
periode på halvandet år,
oplyser politiet. 
De anholdte er fire mænd
mellem 17 og 47 år og 
en kvinde på 50 år. 

OVERBLIK

EU. 23 EU-lande har mandag skrevet under på, at
de vil deltage i et fast udvidet forsvarssamarbej-
de, der skal give EU flere militære muskler. Det
har de gjort under et udenrigsministermøde i
Bruxelles.
Sammen med fire andre lande står Danmark
uden for samarbejdet, der har som mål at investe-
re mere i europæisk forsvar. Landene skal blandt
andet gå sammen om at udvikle udstyr, der kan
stilles til rådighed for EU’s militære operationer.
Samtidig lover de regelmæssigt at øge deres for-
svarsbudgetter målt i fast priser for at være i
stand til at nå de fælles mål.
EU's udenrigschef, Federica Mogherini, kalder det
»et historisk øjeblik for europæisk forsvar«.
Ritzau

23 EU-lande skal 
samarbejde om forsvar

Lalande de Pomerol
2015 Château des Baraillots
Klassisk Bordeaux i topårgangen 
2015 – og til en uhørt � ot tilbuds-
pris. Begrænset antal – så skynd dig!

Lalande de Pomerol

Begrænset antal – så skynd dig! pr. � . 149,-
100,-

v/ 6 � .

Secret de Ribebon
2015 Bordeaux

Simpelthen et scoop - måske 
vores bedste Bordeaux tilbud 
i Holte Vinlager, nogen-
sinde! Flot fylde, perfekt 
afstemt frugt, velintegrerede 
fadnoter, og yderst elegante 
tanniner.

pr. � . 149,-
85,-

v/ 6 � .

Terre de Brume
2011 Languedoc

Sidste år købte vi 100.000 � a-
sker af denne vin. Vi har nu 
taget hul på sidste sending, 
så du kan stadig nå at få fat 
i denne perle.
90 Point og GODT KØB 
i Ekstra Bladet

pr. � . 99,-
55,-

v/ 6 � .

Chapelle de la Bastide
2016
”Den lille Chablis”

Exceptionel lækker 
Chardonnay til prisen! Vi-
nen har været en af vores 
bedst sælgende hvidvine 
i snart 10 år. Smag selv 
hvorfor!

pr. � . 89,-
55,-

v/ 6 � .

Mur Mur Ium smagekasse
Smagekasse lavet specielt til Holte Vinlager kunder! Fra vores anmel-
derroste Rhône-hus Domaine Mur Mur Ium, kan jeg her tilbyde et 
fuldstændig unikt blend af deres allerbedste vine.

SPAR

227,- Normalpris
825,-

598,-
                    

6 � . Syravola + 1 � . magnum (150cl)
Fremragende vin fra Sicilien, som er et blend af Syrah og Nero d’Avola! 
Køber du 6 � asker forærer jeg dig, i anledning af min fødselsdag – og 
KUN i denne uge, 1 � aske magnum (værdi 199,-) af samme vin!

Pr. � . 100,-

450,-
                    

6 � .

ROSKILDE

4636 3378

Ringstedgade 37

H

ØRSHOLM

4586 0713

Usserød
Kongevej 16

ST
. H

EDDING
E

4128 8849

Nytorv 4

VIRUM

4585 0866

Virum Torv 9

OTTERUP

3091 4121

Bredgade 18

ØSTERBRO

3543 0415

Østerbrogade 106

ODENSE

6313 0100

Dalumvej 59B

GENTOFTE

3963 0522

Smakkegårdsvej 137

HORSENS

2343 9609

Nørregade 16

HILLERØD

4870 2627

“Irmatorvet”
Frederiksværksgade 4E

SKAGEN

4440 4840

Vestre
Strandvej 4

HOLTE

4542 0415
Kongevejen 333

BA
LLERUP

4465 7165

Bydammen 1F

AARHUS

8612 4211

Silkeborgvej 39

FR
B. ALLÈ

3322 0096

Frederiksberg
Alle 28

KØGE

5664 1800

Torvebyen 1
(Blegdammen 10)

AALBORG

3216 2122

Budolfi Plads 5

Fødselsdagstilbud Jeg, Karlin Nielsen (Kalle), stifter af Holte Vinlager, 
fejrer min 75-års fødselsdag med et væld af gode 
tilbud. Sjældent har jeg været så stolt over en annonce 
– for her er der ganske enkelt tale om en vifte af 
vaskeægte røverkøb på samtlige vine! Og jeg har end-
da også fået plads til et par tilbud på rom og whisky!

El Pasador Rom
Gran Reserva

Guatemala
92/100 point i magasinet 
Rom & Whisky

SPAR 

50,-549,-

Bruicladdich Whisky
Unpeated
Islay Barley
92/100 point i 
magasinet Rom 
& Whisky

SPAR 

100,-
499,-

FødselsdagstilbudFødselsdagstilbud
6 � . Syravola + 1 � . magnum (150cl)

Fødselsdagstilbud
Mur Mur Ium smagekasse

SPAR IALT
349,-

Kommunalvalg. Mens antallet af pædagoger, læ-
rere og sosu’er er blevet mindre, ansætter kom-
munerne akademikere i stor stil, skriver Altin-
get. På ti år er antallet af akademikere i kommu-
nerne steget med knap 6.000 stillinger, hvilket
svarer til en stigning på over 50 procent. I sam-
me periode er der blevet godt 3.700 færre lærere
og knap 6.700 færre pædagoger. Siden 2011 er
der også blevet færre sosu’er, viser tal fra Kom-
munernes og Regionernes Løndatakontor.
Ritzau

Kommuner hyrer 
akademikere i stor stil


