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Riksadvokaten
Postboks 8002 dep
0030 Oslo

Oslo, 31. mai 2011

Anmodning om ny etterforskning etter mordbrannen på MS Scandinavian Star

Støttegruppen etter Scandinavian Star anmoder med dette om at det iverksettes ny etterforskning med formål
å avdekke gjerningsperson / gjerningspersoner bak ildspåsettelsene og mordbrannen på "MS Scandinavian
Star", natt til 7. april 1990. Anmodningen begrunnes i følgende forhold:

1. BRANNFORLØPET - FLERE BRANNSTARTER: Flere faginstanser hevder nå at det samlede
brannforløpet besto av flere uavhengige brannstarter, også etter den fasen da katastrofebrannen
hadde tatt livene til samtlige som omkom, herunder livet til den til nå hovedmistenkte.

Hydraulikkbrannen som blusset opp i 300-seksjonen lørdag ettermiddag 7. april står i en særstilling
som teknisk dokumentasjon på flere selvstendige brannstarter - at det ble påsatt en ny brann tidlig
lørdag ettermiddag den 7. april - og at hydraulikkrørets brudd må skyldes manuell påvirkning.

2. BRANNFORLØPET - VENTILASJONSANLEGGET: Det dokumenteres at den katastrofale
hovedbrannen spredte seg med et forløp som strider mot fysiske lover. Forløpet ble mulig fordi
bildekksventilasjonsanlegget nødvendigvis må ha vært satt i drift. Dette ventilasjonsanleggets stand
by modus når skipet er i trafikk, er på et minimumsnivå som ikke er tilstrekkelig til å trekke ilden
rundt i skipet med den kraft som skjedde på Scandinavian Star. Dette illustreres særlig ved den kraft
ilden ble trukket ned i babord trappeløp. Bildekksventilasjonsanlegget må derfor ha blitt styrt
manuelt opp til det effektnivå som kan forklare brannforløpet og ildens spredning.

3. SKIPETS EIER OG REDER: Granskningsutvalget, politiets etterforskning og dommene i Sø- og
Handelsretten i 1992 og dansk Højesteret i 1993, bygger på mangelfull og delvis feilaktig
beskrivelse av hvem som var eier og reder for Scandinavian Star da mordbrannen inntraff.

Isolert er det strafferettslige rederansvaret etter det vi forstår foreldet, og kan eventuelt bare gjøres til
gjenstand for gjenopptagelse i forbindelse med en politisk motivert granskning. Temaet eier og reder
er likevel relevant for etterforskningen ansvaret for ildspåsettelsene.

Videre undersøkelser / politietterforskning har et oversiktlig og enkelt utgangspunkt: Personer som fortsatt
var i live og om bord på Scandinavian Star da det ble anstiftet branner - etter den brannen som tok liv - er
kjent og identifisert. Disse må avgi forklaringer til politiet. Da den omtalte hydraulikkbrannen ble anstiftet,
var følgende personer utover redningspersonell ombord:

 Maskinsjef Heinz Steinhauser fra Sea Escape
 Maskinist Gerard Guimbatan fra Sea Escape
 Elektriker Hans Rytter fra Sea Escape
 Ricardo Romero og Jose Carlos Dos Santos Silva fra den portugisiske del av besetningen
 Kaptein Hugo Larsen

Steinhauser, Guimbatan, Rytter og Larsen evakuerte til Stena Saga tidlig lørdag morgen den 7. april. I løpet
av morgentimene ble de fløyet tilbake til Scandinavian Star. Steinhauser og Rytter kom tilbake ca kl. 0630.
Steinhauser ba spesifikt om at Guimbatan måtte bistå. Kaptein Hugo Larsen kom noe senere og forble
ombord til skipet ankom Lysekil. De to portugiserne ble aldri evakuert, og forble på Scandinavian Star.
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I to av vedleggene uttaler brannmann Morgan Ask at det natt til søndag 8. april herjet en brann i skipet mens
det lå i Lysekil, og at denne brannen "ej bör ha startat före midnatt". Mens dette pågikk dukket det opp et
besetningsmedlem fra skipets maskinrom som gikk i land. Vedkommende var antakelig Gerard Guimbatan.

Denne anmodningen oversendes etter tidligere forsøk på gjenopptagelse i Danmark, senest i 2010. Noe av
det vedlagte materialet er datert i 2011, mens en god del tidligere er sendt til Danmark. Forhold knyttet til
eier og reder er presentert for danske myndigheter første gang i januar 1996, senere i september 2002 og
siste gang i november 2010. Vedleggene dekker den samlede begrunnelsen for denne anmodningen.

Danske myndigheters saksbehandling har åpenbart hatt som formål å avvise anmodningene og grunnlaget
for disse, uansett vår begrunnelse og dokumentasjon. Støttegruppen droppet derfor bruk av tid og krefter på
å anke den siste avgjørelsen, som ble publisert som pressemelding i desember 2010, og først sendt til oss
etter purring datert 11. februar 2011, hvor vi også kommenterer Justitsministeriet og Rigsadvokaten.

I motsetning til danske myndigheter - som unnlater å kommentere de konkrete innholdet i materiale som er
framlagt - er vi glad for at det på offisielt hold i Norge erkjennes at forhold knyttet til eierskap og
rederansvar for Scandinavian Star, ikke er tilfredsstillende belyst.

Vi viser til NOU 2009: 19 "Skatteparadis og utvikling", og boks 3.4 på side 39. Overskrift og tekst er
dekkende for vår opplevelse av ansvaret bak Scandinavian Star. Vi har også registrert at førstestatsadvokat
Morten Eriksen i intervju og debattinnlegg har referert til uryddige eierforhold i "Scandinavian Star" - i
forbindelse med mediefokus sommeren 2009 på skjult eierskap i luftfarten.

Mordbrannen på Scandinavian Star skyldes handlinger som er brudd på straffeloven. Gjerningsperson /
gjerningspersoner er foreløpig ikke identifisert. Foreldelsesfrist for de aktuelle straffbare handlingene er etter
det vi forstår 25 år. Foreldelse inntreffer dermed i april 2015. Det foreligger nå et betydelig materiale utover
det som var kjent da videre etterforskning ble henlagt i mars 1991. Det foreligger også ny informasjon som
har fremkommet etter Riksadvokatens vurderinger i mai 2002. Vi mener at det foreliggende gir grunnlag for
å gjenoppta politietterforskningen av mordbrannen på Scandinavian Star.

Det er i april sendt inn en anmodning om ny etterforskning også fra Stiftelsen "Etterforskning av
mordbrannen Scandinavian Star". Stiftelsen og Støttegruppen har samme anliggende i denne saken.

Vi ser frem til dialog med Riksadvokaten i den videre saksbehandlingen.

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Halvor Harsem, for styret

- Liste over vedlegg følger på neste side
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Liste over vedlegg:

1. Støttegruppens brev datert 11. februar 2011 til Danmarks Justitsministerium og Rigsasdvokat
2. NOU 2009: 19 "Skatteparadis og utvikling", og Boks 3.4 på side 39
3. Dagens Næringsliv 16. juni 2009, intervju med førstestatsadvokat Morten Eriksen
4. Uttalelse datert 21. januar 2011 fra Schmidt Pedersen og Jæger Meland
5. Uttalelse datert 27. januar 2011 fra Skansen Consult AS kommenterer dansk Rigsadvokat
6. Uttalelse datert 4. april 2011 fra Skansen Consult AS vedr ventilasjonens betydning
7. Uttalelse datert 3. februar 2011 pr epost fra Pierre Palmberg / Sweco til Jan Harsem
8. Uttalelse datert 12. august 2010 fra Morgan Ask om at brann natt til 8.4 må ha startet etter midnatt
9. Uttalelse datert 15. februar 2011 fra Morgan Ask om person fra Sea Escape som uventet dukket opp
10. Brev til Rigsadvokaten og Justitsministeriet datert 7. & 16. november 2010 med vedlegg:
11. Uttalelse datert 18. oktober 2002 fra avdøde politietterforsker Øyvind Thorkildsen
12. Notat datert 27. september 2009 fra Skansen Consult AS vedr hydraulikkrøret
13. Brev datert 17. mai 1990 fra politimesteren på Frederiksberg vedr skipsregistrering i Bahamas
14. Svar datert 31. juli 1990 fra ambassaden i London vedr skipsregistreering
15. Forsikringspolise datert 30. mars 1990 på Hull Insurance i Fjerde Sø
16. Registrering i Erhvervs- og selskabsstyrelsen for International Shipping Partners
17. Notat datert 11. mai 2001 om overdragelse av Scandinavian Star fra Stena til Sea Escape
18. Pressemelding fra den danske Rigsadvokaten datert 31. januar 2005
19. Påtegningsark fra den norske Riksadvokaten datert 2. mai 2002
20. Dokument fra Bahamas skipsregister med Niels-Erik Lund som managing owner
21. Støttegruppens notat om eier- og ansvarsforhold til Scandinavian Star, datert 29. desember 1995
22. Brev fra Kjell Schmidt Pedersen og Øystein Jæger Meland med anbefaling - datert 5. mai 2008
23. Epost fra Kjell Schmidt Pedersen til Jan Harsem datert 12. april 2010
24. Epost fra Pierre Palmberg, Sweco, til Jan Harsem datert 27. april 2010
25. Politinotat av Nicolai Bjønness - datert 2001
26. Politinotat om Erik Mørk Andersen - antakelig datert 1991

Noen vedlegg som tidligere er sendt til Danmark er utelatt i denne oversendelsen til Riksadvokaten i Norge.
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