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Hele familier mistet livet. Bistancsacvo<atene
Siv Hallgren og Espen <omnæs stucerer minnesmer<et etter Scancinavian Star-tragecien.
Fik< feil mann s<ylden for morc3rannen om 3orc?
53ørsmålet har ligget som en offentlig ver<e3yll
etter s<i3stragecien som krevce 15g mennes<eliv
for over 24 år sicen.
En ny etterforsKning av sa<en er igangsatt men
klokken ti<<er u3ønnhørlig mot forelcelse.

Tekst

fota. Tare Letvlk

Den 7 april neste år er det 25 år siden
Scandinavian Star meldte over radio
at skipet var i nød, og trengte assistanse. Etter dagens regler foreldes
mordbrann etter 25 år. Da går eventuelle ukjente brannstiftere fri, selv om
de senere skulle bli avslørt eller selv
velge å stå fram.
I denne saken setter Juristkontakt
et søkelys på tragedien som rammet så
uventet, så brutalt og som har satt sitt
preg på et betydelig antall mennesker
først og fremst i Norge, men også i
Danmark og Sverige.
I Norge har Oslo tingrett oppnevnt
koordinerende bistandsadvokater som
i tiden som kommer vil stå skulder ved
skulder med mannskap, overlevende,
etterlatte og andre berørte i
Scandinavian Star-saken. Advokatene
skal være bindeleddet mellom de
berørte og politiet i det som trolig blir
den siste strafferettslige granskingen
av den enorme skipstragedien.
Juristkontakt har også oppsøkt
redningspersonell i Sverige. De gjorde
vitneobservasjoner av ukjente personer som forlot skipet da det brennende
skipet Scandinavian Star ble lagt til kai
i den svenske kystbyen om kvelden 7.
april 1990. Opplysningene har aldri
tidligere vært del av politiets etterforskning.
—Kriminell handling

— Kall gjerne Scandinavian Starbrannen en tragedie, for derom hersker
ingen tvil. Men kall det ingen ulykke.
Vi snakker her om en av de største
kriminalsakene i Norge, og setter nå
vår lit til at politiet i den nye etterforskningen gjør hva det kan for å finne
sannheten bak mordbrannen, sier
advokat Siv Hallgren til Juristkontakt.
Hallgren er en av de to erfarne
juristene som Oslo tingrett har oppnevnt til koordinerende bistandsadvokater i Scandinavian Star-saken etter at
Riksadvokaten i juni måned besluttet å
gjenoppta deler av etterforskningen
etter mordbrannen. Advokat Espen
Komnæs er den andre. Hallgren er
blant annet kjent for sin rolle som en av
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flere koordinerende bistandsadvokater
etter 22. juli-terroren. Hun var også
koordinerende bistandsadvokat for
ofrene i den såkalte Lommemannsaken. Komnæs har tidligere arbeidet
med, og hatt koordinerende funksjoner
knyttet til Scandinavian Star, Estonia,
Åsta-ulykken og Sleipner-ulykken..
Vi møter de to ved minnemonumentet etter Scandinavian Startragedien i Oslo. Monumentet ble reist
ved Akershuskaia i Oslo i 2006 og ble
utarbeidet av kunstneren Jon Torgersen
på oppdrag fra Støttegruppen. Det viser
en alvorstynget mor som flykter med
sine to barn. Hun bærer et lite barn på
ene armen, i den andre hånden holder
hun en gutt som i flukten strekker seg
ned for å få med seg en gjenglemt bamse.

Kall det ingen
ulykke. Vi snakker om
en av de største
kriminalsakene
i Norge

På fjellveggen mot Akershus festning bærer minneplakat navnene på
alle de som døde i mordbrannen om
bord Scandinavian Star. Mødre, fedre
og barn står listet opp sammen. De
reiste sammen og var på vei fra Oslo til
Frederikshavn.
I alt 383 passasjerer og 99 besetningsmedlemmer befant seg om bord.
Klokka 02.24, etter å ha kommet ut
av Oslofjorden og inn i internasjonalt
farvann på vei mot Danmark, sendte
skipet ut: «Mayday fra «Scandinavian
Star"- til Tjøme radio. 500-600 personer om bord. Vi går i livbåtene».
Ett minutt senere, klokka 02.25,
varslet Scandinavian Star en annen
danskebåt som var i farvannet, «Stena
Saga" og ba denne ligge stand by.
Scandinavian Star meldte samtidig til
Tjøme radio at skipet var i brann, og at
det trengte umiddelbar assistanse.

Klokka 02.50 kunne Stena Saga
legge seg i nærheten av Scandinavian
Star for å hjelpe til med å evakuere
passasjerer og mannskap. I sin rapport
i 1991 konkluderte det offentlige
utvalget som ble nedsatt for å granske
brannen at de som mistet livet trolig
alle var døde før klokka 02.45.
Utvalgets formann var nåværende
høyesterettsjustitiarius Tore Schei.
Konklusjonen var at den første
brannen startet en gang mellom klokka
01.45 og kl. 02.00, og at det begynte å
brenne i en bylt sengetøy utenfor lugar
416 på babord side på dekk 4. Denne
brannen ble raskt slukket av våkne
passasjerer. Undersøkelsene viste imidlertid at det kort tid etter klokken
02.00 startet en ny brann, i bakre del av
korridoren på styrbord side på dekk 3,
at brannen var antent ved bruk av bar
ild, og at dette var selve dødsbrannen.
Undersøkelsene viste at brennende
plastlaminat på vegger og i tak i korridorene og trappeløp utviklet røyk
med store mengder kullos og blåsyre.
Røyken skal ha vært så giftig at de
som pustet den inn mistet bevisstheten og døde etter kort tid. Senere
undersøkelser viste at så mange som
99 av de døde ble funnet på sine lugarer. Andre hadde forsøkt å ta seg ut
gjennom den giftige røyken, og ble
funnet omkommet i korridorene.
Flere tusen berørt

Minneplakaten over de omkomne
hvor mange bærer samme etternavn
taler sitt tydelige og sorgfulle språk
der den ruver ved foten av Akershus
festning.
— Hele familier mistet livet, sier
Komnæs og Hallgren alvorstynget og
beskuer navnelisten som strekker seg
mange meter bortover veggen.
De to bistandsadvokatene ble
oppnevnt av tingretten i juli, og er i
full gang med å samle opplysninger
over alle berørte som de skal bistå i
den omfattende saken. De to reagerer
på at det fortsatt hersker usikkerhet
rundt hva som forårsaket brannen, så
lang tid etter.

Juristkontakt 8 • 2014

- Vi så flammer innenfor vinduene da det la til kai, så det brant kraftig i båten, forteller øyenvitnene Juristkontakt har
snakket med. (Foto: Finn E. Strømberg / Aftenposten)

- Scandinavian Star-brannen er en
av Norges største katastrofer og kriminalsaker gjennom tidene. Flere tusen
mennesker ble berørt direkte eller
indirekte. Det er uakseptabelt at mange
spørsmål, snart 25 år etter hendelsen,
fortsatt står ubesvarte. Brannforløpet,
spesielt brannen som brøt ut mange
timer etter den første, er ikke etterforsket tilstrekkelig, sier de to som roser
de som ble berørt av tragedien for deres
utholdenhet og innsatsvilje.
- Pårørende og overlevende har i
årene etter gjort en fantastisk innsats
for å påvirke myndighetene til å bringe
klarhet i årsaksforhold, ansvar og
mulige økonomiske sammenhenger
som kan stå i sammenheng med katastrofen. Nå blir omsider pårørende og
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overlevende tatt mer på alvor enn
tidligere, sier Hallgren og Komnæs
som blant annet skal være et bindeledd
mellom de berørte og politiet.
- Vår viktigste oppgave er å sikre at
informasjon når den kretsen av mennesker dette gjelder samt sikre at
relevante innspill om etterforskingen
når frem til spesielt politiet, sier de to.
De som ble rammet av mordbrannen har aldri gitt seg i sitt krav om å
finne sannheten. Til tross for at riksadvokatene både i Norge og Danmark
gjentatte ganger tidligere har avvist
gjenopptagelse, har overlevende og
etterlatte ikke slått seg til ro med at
mordbrannen ble forårsaket av den
tidligere pyromandømte 3 7-årige
dansken som døde i brannen.

Politiets konklusjon har vært at
3 7-åringen antente brannen og at han
så gikk og la seg og omkom av røykforgiftning.
Omfattende rapport

Den første spire til håp for en ny utvikling kom etter opprettelsen av
«Stiftelsen Etterforskning Av Mordbrannen Scandinavian Star», som består
av en gruppe personer med høy fagkompetanse innen etterforskning av
brannårsaker, og sikkerhet til sjøs.
Stiftelsen leverte i fjor en omfattende
rapport til Oslo politidistrikt og pekte
der på hva den mener skjedde under
brannen og etterforskningen etterpå.
Blant annet ble det påpekt at det må ha
vært fire antente branner om bord i
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skipet, og at den siste brannen kan ha
vært antent et betydelig antall timer
etter at den antatte danske gjerningsmannen omkom. Et hendelsesforløp
som i så fall vil innebære at det har vært
antent branner etter at den danske
37-åringen var død, da man har funnet
at han, som de andre som døde, omkom
under den andre brannen om bord.
Etter stiftelsens rapport nedsatte
Oslos politimester Hans Sverre
Sjøvold en prosjektgruppe bestående
av politifolk fra Oslo politidistrikt,
Kripos og Økokrim som skulle vurdere om de nye opplysningene tilsa at
politiet burde gjenoppta etterforskningen. I sommer, etter ni måneders
arbeid, la gruppen fram en rapport
som konkluderte med at ytterligere
etterforskning ikke var tilrådelig.
Prosjektgruppen konkluderte i sin
rapport med at det ikke var bevismessig grunnlag for å utpeke den danske
tidligere pyromandømte lastebilsjåføren som gjerningsmann men at det var
riktig å mistenke ham.
Politimester Hans Sverre Sjøvold
mottok rapporten i juni i år, og valgte
å gå mot prosjektgruppens anbefaling.
Sjøvold ga prosjektgruppen ros for sitt
arbeid, men slo likevel fast at han ville
ha ny etterforskning. Den 13. juni
anmodet han Riksadvokaten om å
gjenoppta deler etterforskningen av
Scandinavian Star-brannen.
— Prosjektgruppen har gjort en
svært grundig jobb, og rapporten deres
viser etter min mening at enkelte deler
av saken ikke ble belyst godt nok. Selv
om det ikke foreligger nye funn i
saken, har jeg etter totalvurdering
likevel besluttet å tilrå ny etterforskning av disse delene av saken. Det går
særlig på rutinemessige undersøkelser
av mulige økonomiske motiver som
kan ligge bak en slik brannsak. Den
økonomiske delen av etterforskningen
har ikke vært særlig grundig tidligere,
sa Sjøvold.
Politimesteren konkluderte med at
det ikke var nye opplysninger i saken
som begrunner gjenopptakelse av
etterforskningen, men at «en totalvur-
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dering av det samlede materiale likevel
tilsier iverksettelse av en ny etterforskning, avgrenset til deler av det som
omtales som økonomisporet».
Utpekt brannstifter

Den 27. juni i år kom imidlertid det virkelig store vendepunktet i saken for de
som har krevd gjenopptagelse.
Riksadvokat Tor-Aksel Busch sender
brev til Oslos politimester med beslutning om at saken skal gjenopptas, og ikke
bare av mulige økonomiske motiver.
Riksadvokaten mener det også bør
forsøkes å bringe klarhet i om det ble
antent ytterligere branner om bord
Scandinavian Star etter at den utpekte
37-årige dansken omkom. Riksadvokaten var selv vag i sin konklusjon
om hvem som hadde antent brannen
da han avga sin konklusjon etter etterforskningen for 23 år siden og gjengir i
brevet innholdet i sin påtegning fra 11.
mars 1991, hvor det heter:

I

Det er uakseptabelt

at mange spørsmål,
snart 25 år etter hendelsen,
fortsatt står ubesvart
"Etterforskningen har avdekket at
det bare er en person som kan mistenkes for ildspåsettelsen, nemlig dansk
statsborger (mannens navn, red. anm.)
omkom i brannen, og det er ikke mulig
å komme videre i etterforskningen
mot ham».
I sitt brev til Oslos politimester
skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch
følgende:
"Politimesteren har ikke foreslått
iverksettelse av konkrete, taktiske etterforskingsskritt med sikte på enten å avkrefte
eller styrke mistanke mot den danske
statsborger. Riksadvokaten er enigi denne
vurdering. En ser i dag heller ikke reelle
muligheter for å iverksette en nærmere
etterforskning om dette. Men det må tilføyes at en brannteknisk sakkyndig

utredning av brannen på Y-bor dekk, etter
at vedkommende avgikk ved døden,
utvilsomt vil kunne være egnet til å opplyse dette spørsmålet bedre».
Etter Riksadvokatens avgjørelse
skal dermed etterforskning, i tillegg til
å undersøke om det kunne foreligge
forsikringssvindel eller andre mulige
økonomiske motiv bak brannene, svar
på følgende:
Ble det påtent branner om bord på
Scandinavian Star etter at den tidligere pyromandømte danske lastebilsjåføren som ble utpekt som brannstifter lå død på sin lugar?
Riksadvokaten gir også et klart signal til politiet om at denne etterforskningen ikke har tiden på sin side:
"Foreldelsesfristen for mordbrann
er som kjent 25 år, og Riksadvokaten
forutsetter at den nye etterforskningen påbegynnes så raskt som mulig»,
heter det i brevet fra Riksadvokaten til
politimesteren i Oslo.
Den 6. oktober leverte imidlertid
Senterpartiets representant i stortingets justiskomite, Jenny Klinge, et
såkalt dokument 8- forslag i Stortinget
om å oppheve foreldelsesfristen også i
mordbrannsaker. Foreldelsesfristen for
alvorlige forbrytelser som drap, voldtekt og incest ble opphevet i tidligere i
vår, men omfattet ikke mordbrann.
Lovforslaget er nå til behandling i
Justiskomiteen.
— Ukjente menn forsvant

Undersøkelser har vist at det totalt
brant i 38 timer om bord i Scandinavian
Star. Etterforskningen som ble gjennomført umiddelbart etter brannen
var kun konsentrert om tidspunktet
fra brannen og fram til tidspunktet
hvor kapteinen oppga skipet. Det skal
ha begynt å brenne på nytt andre steder i båten mange timer etter dødsbrannen som ble påtent like etter
klokka 02.00, hvor den utpekte dansken omkom.
Klokka 03.20 ga kaptein Hugo
Larsen opp skipet og forlot det
sammen med besetningen. Noen
timer senere ble imidlertid han og
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Espen Komnæs og Siv Hallgren ble oppnevnt som koordinerende bistandsadvokater av Oslo tingrett i juli.

enkelte andre av mannskapet fløyet
med helikopter og heist om bord igjen
på dekket på Scandinavian Star.
Slokking pågikk med vannkanoner ute
i sjøen, og først klokka 11.55 ble
Scandinavian Star tatt under slep mot
Lysekil. Båten ble fortøyd ved kai der
klokka 21.17. Der sto de svenske redningsmennene Morgan Ask og JOrgen
Sernemo klare til innsats.
— Vi hadde fått vite at det var
omkomne om bord. Men ingen hadde
fortalt oss at Scandinavian Star var en
flytende likkiste da den ble lagt inn til
kai her i Lysekil, sier Ask og Sernemo,
til Juristkontakt.
Vi tok turen til den vanligvis så
idylliske kystbyen i Bohuslån. Om få
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Vår oppgave er
å stå som kontaktledd
overfor alle pårørende
og overlevende
måneder er det 25 år siden hendelsen,
men minnene fra den dramatiske
dagen sitter som spikret hos de to
redningsmennene. De var begge på
jobb og hadde ventet i høy beredskap
i havnen i Lysekil mange timer da de
så den brennende Scandinavian Star
ble slept frem i innseilingen til byen.
— Klokken var like over ni på kvelden.Vi hadde fått beskjed om at skipet

kanskje skulle komme klokka 18, men
slepet tok tid, sier Ask og skuer tankefullt ut over kaikanten der skipet ble
slept inn og fortøyd.
— Det første vi la merke til var at
skipet hadde en slagside mot styrbord.
Vi så flammer innenfor vinduene da
det la til kai, så det brant kraftig i
båten, forteller redningsmennene,
som i samme øyeblikk gjorde det som
kan ha vært en viktig observasjon, og
som de har fundert mye på senere.
— I det øyeblikk skipet la til kaien
åpnet det seg en liten lasteluke akkurat
i flukt med kaikanten. Ut av luken
kom det minst en mann med asiatisk
utseende, som gikk ut på kaien og forsvant bak noen bygninger i havneom-
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rådet. De kom ut av båten på et sted
hvor det var unaturlig å komme ut, da
luken måtte ha vært omtrent i høyde
med bildekk, og brannen raste høyere
opp i skipet. Bildekk var et område i
båten som kun ble sotlagt, ikke berørt
av selve flammene. Vi reagerte også på
at de ikke deltok i redningsarbeidet,
men bare gikk ut av skipet og forsvant,
sier Ask og Sernemo som ikke brakte
disse informasjonene videre der og da
fordi observasjonene druknet i viktige
redningsoppgaver. Lasteluken som ble
brukt skal bare være mulig å åpne
innenfra.
— I forbindelse med at det i fjor ble
nytt fokus om den nye stiftelsens
undersøkelser av brannårsakene,
meldte Ask og Sernemo fra om det de
hadde sett. De nye vitneobservasjonene ble også omtalt i avisen Verdens
Gang i august i fjor. Men på tross av at
det er igangsatt ny etterforskning, har
etterforskerne til nå ikke vist interesse
for det de så.
— Vi er ikke blitt kontaktet av norsk
politi, sier de to erfarne redningsmennene.
Juristkontakt er også kjent med at
flere andre som deltok i redningsarbeidet i Lysekil har meldt fra og at det kan
finnes så mange som fem uavhengige
vitneobservasjoner av de ukjente
mennene som forsvant i land via lasteluken.
Fraktet kapteinen

Ask og Sernemo hadde blant annet i
oppgave å styre en lift opp langs skute-

siden mens Scandinavian Star lå ved
kaien.
— Det første vi så da vi kom opp på
akterdekk var presenning trukket over
omkomne. Ut av presenningen stakk
det føtter med adresselapper, sier de
to, som ikke var involvert i uttransporteringen av de omkomne.
— Med hjelp av liften evakuerte vi
mannskap som fortsatt var om bord.
En av de vi fraktet ned på kaien var
kaptein Hugo Larsen, sier Ask.
Juristkontakts opplysninger om at
de to vitnene ikke er blitt avhørt, tas i
mot med interesse av de koordinerende bistandsadvokatene.
— Dette er informasjon vi vil ta
med og overbringe til etterforskningsledelsen ved Oslo politidistrikt i vårt
neste møte med den, sier Siv Hallgren.
I tillegg til de to koordinerende har
Oslo tingrett oppnevnt fire bistandsadvokater for enkeltpersoner som har
krav på egen bistandsadvokat etter
straffeprosesslovens regler, som blant
annet gjelder den som har mistet et
barn under 18 år som de hadde foreldreansvar for og for personer som har
fått betydelig skade på legeme eller
helbred.
Må oppspore mannskapet

En stor del av mannskapet om bord
Scandinavian Star var fra Portugal.
Mer enn 24 år etter skipstragedien er
det et puslespill for bistandsadvokatene å få kontakt med dem. Mange av
dem befinner seg i Portugal eller annet
sted i utlandet.

— Er disse blitt orientert om at dere
nå også representerer dem?
—Vi forsøker å lokalisere dem og
sende dem informasjon fortløpende.
Vår oppgave er å stå som kontaktledd
overfor alle pårørende og overlevende
for å formidle informasjon om saken.
Spesielt i denne fasen er informasjon
til og fra etterforskerne som jobber
med saken hos politiet. Noen av de
pårørende og overlevende kan søke
om representasjon gjennom egen
bistandsadvokat og vi vil i så fall ha en
koordinerende funksjon også overfor
disse bistandsadvokatene.
—Kan det bli aktuelt å kontakte
portugisiske myndigheter for å få hjelp
til å finne fram til disse menneskene,
eller eventuelt selv reise til Portugal for
å orientere dem om at de nå representeres av norske bistandsadvokater?
—Det må vi vurdere. Foreløpig
arbeider vi med de kilder vi har. Men
Portugals ambassade i Oslo peker seg
ut som et naturlig kontaktpunkt.
—Har dere fått noen reaksjoner fra
etterlatte og overlevende eller andre
berørte på at det ble oppnevnt koordinerende bistandsadvokater i saken?
—Ja og utelukkende positive.
— Når det har gått så lang tid siden
katastrofen, kan det være en fate for at
det som nå skjer, med ny etterforskning,
ny oppmerksomhet rundt tragedien,
åpner vonde sår for de som har forsøkt
å legge tragedien bak seg. Hvordan
kommer dere til å håndtere det?
—Det er det alltid en risiko for. Vi
forsøker å nærme oss dette med forsik-
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tighet og omtanke. De som ikke ønsker
å bli holdt oppdatert om utviklingen
skal selvsagt få slippe, men alle vil få en
første henvendelse fra oss, eventuelt via
sin egen bistandsadvokat. Det er viktig
i denne sammenheng det
Riksadvokaten påpeker i sitt skriv til
politimesteren av 27. juni 2014 side 3
— «Alt tyder på at brannen var påsatt».
Roser tingretten

Lederen for Støttegruppen etter
Scandinavian Star, Jan Harsem, reagerte med glede da Riksadvokatens
beslutning om ny etterforskning ble
kjent tidligere i sommer.
— Jeg er positiv til det som skjer nå.
Det er myndighetenes ansvar å bringe
klarhet i dette. Finnes det muligheter
for at brannen kan ha spredt seg i 38

timer, eller har det vært separate brannstiftelser? Det er bra at riksadvokaten
også trakk deler av det branntekniske
inn i sin beslutning om ny etterforskning, og dermed gikk lenger enn politimesterens anbefaling, sier Harsem
som selv var om bord og klarte å redde
sin halvannet år gamle sønn, men mistet sin gravide kone i brannen.
Harsem roser tingretten for å ha
gjort et godt valg ved utnevnelsene av
koordinerende bistandsadvokater.
— Deres erfaringer og kompetanse
vil komme til god nytte for oss som er
berørt av saken, sier Harsem til
Juristkontakt.
Fremdriften i etterforskningen ligger nå etterforskningsledelsen ved
Oslo politidistrikt, som imidlertid har
dårlig tid.

Førstestatsadvokat Harald Strand
hos Riksadvokaten påpeker overfor
Juristkontakt at så lenge straffelovens
§148, den såkalte mordbrannparagrafen, ikke er endret, foreldes saken etter
25 år. I følge Strand er Riksadvokaten
ikke «involvert" i etterforskningen, og
heller ikke i fremdriften av den.
"Som bedt i vår avgjørelse av 27, juni
har Riksadvokaten fått tilsendt kopi av
den fremdriftsplan som politiet har
sendt Oslo statsadvokatembeter, som er
overordnet, og har ikke bedt om noen
form for rapportering om status for
arbeidet. Etterforskningen går således i
et tradisjonelt påtalemessig spor», meddeler Strand per e-post til Juristkontakt.

Dette er saken

• Ferja Scandinavian Star ble satt inn på ruten Oslo
— Frederikshavn 1. april 1990. På overfarten fra
Oslo til Frederikshavn ble det antent en eller flere
branner om bord.159 personer omkom, de fleste
norske. De fleste av de omkomne, 99 personer, ble
funnet i lugarene. Over 50 av de omkomne ble
funnet i korridorene, og hovedsakelig i aktre del av
dekk 5. Forholdene i fluktveiene blir i den offentlige granskingsrapporten fra 1991 beskrevet som
svært vanskelige, med tett og giftig røyk og dårlige
lysforhold.
• «I tillegg hadde rømningsveiene en uheldig utforming
ved at de hadde mange retningsforandringer, og noen
av korridorene endte blindt. Ca. 20 av de omkomne
ble funnet i to av korridorene som endte blindt»,
heter det i granskingsrapporten NOU 1991: lA 119
«Scandinavian Star»-ulykken, 7. april 1990.
• Brannen startet trolig ved 2-tiden natt til lørdag 7.
april. De første meldingene gikk ut på at alle var
reddet. Noen timer senere ble det klart at et stort
antall mennesker ikke hadde kommet seg ut. Skipet
ble trukket til Lysekil i Sverige der de omkomne ble
hentet ut, fraktet til Rikshospitalet i Norge, og
identifisert.
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• Det ble funnet flere mangler ved redningsutstyret om
bord. Den norske kapteinen og to danske redere ble
stilt for retten og dømt til korte straffer. En dansk
lastebilsjåfør som omkom i brannen, ble utpekt som
skyldig i brannstiftelse.
• I ettertid er det kommet fram nye opplysninger, og
Støttegruppen for overlevende og pårørende har
krevd ny etterforskning. Blant annet er det hevdet
at eiere og mannskap kan ha stått bak brannen.
Undersøkelser viser at det var flere branner som
startet på flere forskjellige steder i skipet, og på
forskjellige tidspunkter.
• Krav om ny etterforskning er gjentatte ganger avvist av
myndighetene i Norge og Danmark, senest i 2012. 6.
april 2013, på dagen 23 år etter brannen, la en gruppe
eksperter fram resultatet av en omfattende gjennomgang av alt materialet om katastrofen. De krever at
myndighetene setter i gang gransking av saken.
• 27. juni i år beslutter riksadvokaten at deler av
etterforskningen skal gjenopptas.
• I 2015 vil en eventuell mordbrannsak være foreldet
dersom Stortinget ikke vedtar en lovendring som
hindrer foreldelse for mordbrann. Noe som innebærer at også den politiske behandlingen må skje
raskt. Dersom foreldelse skal unngås i Scandinavian
Star-saken må lovendringen vedtas før 7. april.
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