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METODERAPPORTEN TIL PROSJEKTET «MYSTERIET SCANDINAVIAN STAR» 

Hei, Anne Stine! 

Metoderapporten dere har skrevet er publisert på skup.no, slik at jeg nå har kunne lese denne: 
http://www.skup.no/Metoderapporter/2013/08-Mysteriet  Scandinavian Star - VG.pdf 

Rapporten har et imponerende omfang. Hele prosjektet er dokumentert, med publiserte artikler. 

Hovedbudskapet, slik jeg leser, er kritikk av mangler ved etterforskningen og granskningen i 1990 — 

1993. Rapporten har mediekritikk, ved at viktige spørsmål og kritiske vinklinger ikke er behandlet. 

Metoderapporten tar også i opp manglende kildekritikk, ved at påstander om forsikringssvindel og 

ansvar for ildspåsettelsen er videreformidlet ukritisk. Metoderapportens kildekritikk rettes mot 

Stiftelsen, men kan også oppfattes som relevant for Støttegruppens gjenopptagelsesanmodninger. 

Jeg har derfor noen kommentarer: 

1. Mitt inntrykk er at VG i startfasen av prosjektet knyttet seg tett til Stiftelsen. Rapporten kan 

leses som en beskrivelse av VGs egen utvikling gjennom prosjektfasen til et mer nyansert 
forhold til Stiftelsen. Rapporten burde etter min mening vært mer eksplisitt om dette. 

2. På side 9 omtaler VG at Støttegruppen i slutten av april sendte krav om granskning til de 
skandinaviske justisministrene. Dette kan oppfattes som en oppfølging av Stiftelsens 

pressekonferanse og mediefremstøt noen uker tidligere. 

Støttegruppen hadde siden Riksadvokatens avslag i januar 2012 vurdert videre tiltak. Det var 

etter vår vurdering ikke mer å hente i det strafferettslige sporet hos påtalemyndigheten. Vi 

prioriterte derfor kontakt i over ett år med Øystein Jæger Meland og Kjell Schmidt Pedersen 
om tema granskning, og sendte anmodning om dette uavhengig av Stiftelsen. 

3. På side 10 - 11 gjennomgår dere påstander og problemstillinger, og oppsummerer at «hvis 
det vi ble fortalt var i nærheten av sant, var skandalen enorm». Sammenfatningen av 

påstander er basert på VGs kontakt med Stiftelsen. 

VGs kritiske evaluering av sin egen kobling til Stiftelsen som kilde, endrer ikke den realitet at 

det foreligger dokumenterte forhold som åpenbart burde vært del av granskningen og 

etterforskningen, både av ildspåsettelsen og av ansvaret for operasjonen av skipet i strid med 
sjøsikkerheten. Metoderapporten understreker dette, men jeg presiserer det her for å 

forebygge at kritikk av Stiftelsen eventuelt benyttes i den hensikt å avvise vår anmodning. 

4. Side 14: «Denne saken skriker etter tilsvar»: Det er jo et poeng at de personer som VG her 
sikter til selv har valgt å ikke kommentere eller bidra med informasjon. 

Jeg kan kun snakke for Støttegruppen, men en av de aktuelle, Gerard Guimbatan, brøt som 
kjent kontakten med meg da jeg stilte spørsmål relatert til Scandinavian Star. Støttegruppen 
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har ikke påstått av navngitt personer har satt ild på skipet. Vi har anmodet om branntekniske 

utredinger, som ikke ble gjennomført i 1990 — 93. Moderne brannsimulering kan antakelig 

bekrefte eller avkrefte hvorvidt det var gjentatte brannstiftelser gjennom helgen 7 — 8. april. 

Dersom gjentatte brannstiftelser blir sannsynliggjort, så er det naturligvis av interesse å 

avklare hvem som da var om bord og å komme i dialog med disse personene. 

5. Side 14: Her poengterer dere et prinsipp som er forsvarlig og seriøst: At dere ikke benytter 
dokumenter det er usikkerhet om. Det er imidlertid ukorrekt å hevde at det knytter seg 

usikkerhet til det signerte dokumentet fra avdøde politietterforsker Øyvind Thorkildsen. 

Metoderapporten har en formulering som misforstås, når det vises til at jeg har skrevet to 

versjoner. Som jeg har forklart pr telefon så var ikke dette mer uklart enn at det først ble 

skrevet et utkast, som Thorkildsen korrigerte til den versjonen han signerte. 

Bakgrunnen var at Thorkildsen sa OK til å gi en skriftlig uttalelse. Vi ble enige om at jeg skulle 

formulere et utkast til på bakgrunn av det Thorkildsen fortalte i en samtale / møte 

sensommeren / høsten 2002. Førsteutkastet ble sendt til Thorkildsen. Han korrigerte dette til 
den signerte versjonen, som er den eneste versjonen Støttegruppen har benyttet som 

vedlegg til gjenopptagelsesanmodningen i 2002. En helt normal og åpen prosess for en tekst, 

hvor sluttversjonen altså er signert og således er helt uten heftelser eller usikkerhet. 

6. Side 21: Formuleringen «Hvorfor blomstrer spekulasjonene fortsatt»... Her gir språket i 

rapporten sterke føringer. Jeg har erfaring fra engasjement for sjøsikkerhet og initiativ for 

gjenopptagelse siden 1992, og har ikke erfart noen blomstrende spekulasjoner. 

Min erfaring er at det generelt er lite offentlig oppmerksomhet om sjøsikkerhet i 

alminnelighet eller Scandinavian Star spesielt. Unntaket er ukene etter pressekonferansen til 

Stiftelsen i april 2013, men jeg synes dere trekker det litt langt å tegne et bilde av omfattende 
spekulasjoner på bekgrunn av dette. Engasjementet har utspilt seg med liten eller ingen 

mediadekning, bortsett fra refererende notiser til våre anmodninger og avslag på disse. 

7. Side 24: Sitat: «Vi vet ikke hvem som har rett. Men vi kan konkludere med at kildetilfanget i 

en av de verste kriminalsakene i moderne norsk historie, har vært ekstremt ensidig. I stor 
grad har kildene blitt «servert» av Stiftelsen». 

Her mener jeg at dere tar feil. Offisiell og formell status for Scandinavian Star er fortsatt 

granskningsrapporten fra 1991 og høyesterettsdommen fra 1993. Vi vet i dag at relasjonen 

mellom bedrifter og personer i nettverket til Niels Erik Lund og Henrik Johansen i beste fall er 
mangelfullt — i verste fall bevisst feilaktig — beskrevet i granskningsrapporten, sjøforklaringen 

og grunnlaget for rettssakene og dommene i 1992 og 1993. Stortinget er informert om 

forhold forbundet med straffeansvar få uker etter mordbrannen, uten annet grunnlag enn 

det de involverte aktørenes egne advokater hadde levert. 

Medias selvkritikk av sin unnlatelse av egen research i dekningen av påstandene fra Stiftelsen 

er grei nok. Medias ideelle rolle tilsier imidlertid at myndighetenes manglende undersøkelser, 

etterforskning og kildekritikk av premissleverandørene til det som fortsatt er offisiell status 

etter Scandinavian Star er et større problem enn spekulasjoner i privat regi i Stiftelsen. 

8. Side 29: «Vi opplever igjen at vi legger en alvorlig påstand død»: Formuleringen gir inntrykk 

at argumentene for gjenopptagelse er en samlet rekke av påstander som VGs prosjekt har 

kunne avkrefte. Det er derfor viktig for meg å presisere at det ikke er noe i metoderapporten 
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som oppklarer ubesvarte spørsmål eller begrunne en avvisning av Støttegruppens 

anmodning om ny granskning, som for tiden er til behandling. 

Spørsmålet om hvorvidt maskinsjef Steinhauser saboterte brannslukkingen eller ikke ved å gi 

feilaktige informasjoner, har ikke vært del av Støttegruppens begrunnelse. 

9. Side 29: «Spørsmålet har stått sentralt i hver konspirasjonsteori om dødsbrannen. Norsk 
presse har tidligere gjort grundige dypdykk i materien...» 

Utover VI Menn i 1995 og journalist Tron Strand og Bergens Tidendes prosjekt i 1996 — 97, 

har ingen norske medier vært i nærheten av noe «dypdykk» i denne materien. Det har ikke 

vært selvstendig research utover tilfeldig referat fra gjenopptagelsesinitiativer. 

Når det gjelder Støttegruppens gjenopptagelsesanmodninger så mener jeg det er urimelig å 

benytte begrepet konspirasjonsteori om disse. Vi har begrunnet og dokumentert en rekke 

forhold som ikke er belyst i granskningen og etterforskningen, og begrunnet hvorfor det er et 
myndighetsansvar å etterforske og/eller granske dette. Det er ingen konspiratoriske 

elementer i et slikt objektivt, ideelt og begrunnet engasjement. 

10. Side 29: Nederst: Dere skriver at dere betviler at Sea Escape og Niels Erik Lund egentlig eide 

skipet og tjente penger på brannen. Selvsagt er det mulig at VG har rett i dette, men det er jo 
ikke annet enn antagelser uten et dokumentert, hjemlet grunnlag. 

Dere skriver at dere har unngått NOU om eierforholdene, fordi denne kunne fremstå som 
fasit. Men det er jo nettopp det NOU har blitt. 

Granskningsrapporten selv er prisverdig åpen og tydelig på sine egne forbehold og 

begrensninger, og understreker at dette temaet ikke er gransket. Likevel henviser både i 

rettssakene i København, dommene og senere avslag på gjenopptagelse, til NOU. 

Det er en svakhet ved metoderapportens gjennomgang på side 30 — 31 at dere vurderer en 

rekke konstellasjoner i rederistrukturen, charteravtaler etc, som om det foreligger 
dokumentert informasjon om dette. 

Avtalene og eierforholdene forholder seg kanskje slik advokatene Reumert og Partnere 

opplyste i brev til sjøforklaringen i 1990. Støttegruppens anliggende siden første 

gjenopptagelsesanmodning i 1996 har vært dokumentasjon som indikerer andre 
ansvarsforhold i rederistrukturen. Tro og antagelse om dette er irrelevant. 

Det foreligger ingen dokumentasjon på påståtte transaksjoner, overdragelser eller 

avtalemessige forhold, slik disse er fremstilt i granskningsutvalget, i sjøforklaringen, for 

domstolene og for Stortinget og Folketinget. Hvor er bilagene på de pengemessige 
transaksjonene som følger av de påståtte avtalene? 

I dette partiet i rapporten kan jeg ikke finne dokumentasjon for vurderingene. Dere refererer 

på generelt grunnlag at opsjoner kan foreligge i flere varianter, og at skip kan selges med 

fradrag av betalt leie. Støttegruppen har ikke hevdet at opsjoner, drift av skip med mange 
involverte aktører i lange avtalerekker med hverandre, salgssummer med fradrag av betalt 

leie etc i seg selv er uvanlig eller mistenkelig. 
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Problemet i 2014 er at ingen kan dokumentere et troverdig svar på spørsmålene: 

• Hvem eide Scandinavian Star da skipet kom i brann natt til 7. april 1990 

• Hvem opererte Scandinavian Star da skipet kom i brann natt til 7. april 1990 

Jeg mener det bør være viktigere poeng for media, jf pressens samfunnsrolle, at 

myndighetene ikke kan besvare dette, enn at noen private personer og grupper eventuelt 

kommer med påstander og konklusjoner utover hva det gis grunnlag for. 

11. Side 30 — 31: Vurderingene av pris og forsikring: Metoderapporten konkluderer at de 

påståtte skipshandlene og prisingen av disse ikke innebærer overprising eller overforsikring. 

Dere oppsummerer at skipet ikke er solgt for 10 dollar, men 10 millioner dollar. 

Uklarhetene om summer og pengestrømmer knyttet til Scandinavian Star er imidlertid godt 

begrunnet. Beløpet på 10 dollar er oppgitt av kilder i Stena, og fremkommer også av den 

danske Rigsadvokatens avslag til Støttegruppen i 2005: 

Samme dag — den 30. marts 1990 — købte Sea Escpae CruisesLtd på grundlag af købs-

optionen Scandinavian Star fra Stena Cargo Line. 

Den 30. marts 1990 kl. 1700 ble overdragelsen til SeaEscape Cruises Ltd registreret i 

Bahamas Skibsregister i London. Registreringen skeie på grundlag af et dokuement, 

der er benævnt «Bill of sale (Body corporate)», hvoraf det fremgår, at Stena Cargo 

Line til Sea Escape Limited, Bahamas, sælger Scandinavian Star. Prisen er anført til 

«$10.00 and ather good and valuable consideration». Dokumentet er stemplet 30. 

Marts 1990 med et stempel fra Bahamas Skibsregister. 

Støttegruppen har ikke hevdet at leie med opsjon til å kjøpe i fremtiden & evt fradrag av 

betalt leie — i seg selv er uvanlig. Men beløpene er åpenbart interessante: 

• Sea Escape betalte 5.750 USD pr dag i leieperioden & kjøpte skipet fra Stena for 10,3 

mill USD. Med fratrekk av betalt leie betyr det at Sea Escape skal ha overtatt skipet i 

praksis uten ytterligere betaling. 

• Sea Escape skal ha solgt videre til K/S Scan Star, et selskap som ikke er dokumentert 

med firmaattest eller org.nr. hverken i Danmark eller annet sted. 

• K/5 Scan Star leier ut Scan Star uten besetning til Project Shipping i avtale datert 1 

mars 1990 for USD 12.500 pr dag — ref. NOU 1991: lA side 81, venstre spalte 

• Project Shipping leier ut skipet med besetning til VR Dallo for USD 22.500 pr dag — 

ref. NOU 1991: 1A side 81, venstre spalte 

Hvorfor leier Stena ut skipet til USD 5.750 pr dag når skipet i markedet kan hente inn USD 

22.500 pr dag? Var markedet så mye lavere ca 5 år tidligere at dette var en markedsbasert 

avtale? I tillegg kan hele leien trekkes fra en salgssum som allerede er langt under 

markedspris —jf salgssummen Sea Escape hevdes å ha mottatt ved salg til Henrik Johansen? 
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Jeg ser følgende alternativer: 

• Stena har gjort en dårlig avtale med Sea Escape 

• Stena har vært i det gode lunet og villet utøve litt veldedighet 

• Stena hadde fortsatt interesser i skipet / evt skipets nye eiere 

Siste alternativ bekreftes av Stuart Graff til Bo G. Nilsson i 1996 — at Stena som eide skipet 7. 
april 1990. Kun en påstand, men den har gode kilder og burde vært etterforsket / gransket. 

12. Et sentralt moment som savnes i metoderapporten, er det forholdet at verken granskningen 

eller etterforskningen i 1990 — 93 har en uttømmende og korrekt beskrivelse av forholdet 
mellom Sea Escape og Henrik Johansen. 

Metoderapporten kunne referert til konkursbehandlingen av Sea Escape. Her dokumenteres 

det at relasjonen mellom Sea Escape og Henrik Johansen var mer omfattende og kompleks 

enn kun det påståtte selger — kjøper forholdet vedr Scandinavian Star. Scandinavian Star var 
bare ett av en rekke skip som Henrik Johansen ble papireier av. 

Hvorfor benyttet ikke Niels Erik Lund, Henrik Johansen og aktørene i deres nettverk 

anledningen som sjøforklaringen, granskningen og politietterforskningen ga, til å gi en 

uttømmende beskrivelse av deres relasjoner? Hvorfor lar de en åpenbar og dokumentert 

mangelfull selger — kjøper relasjon fremstå som det forholdet de hadde til hverandre? 

Den offisielle versjonen er altså i beste fall mangelfull. I verste fall en aktiv og bevisst 
tildekking av de reelle eier- og rederforholdene. 

I sum leses metoderapporten som en utvikling i VGs prosjekt, fra startfasen med fascinasjon og 

formidling av Stiftelsens påstander, til erkjennelse av behovet for mer nøktern og kildekritisk distanse 

til Stiftelsen. Støttegruppens argumentasjon er fraværende i metoderapporten. 

Personlig ser jeg ikke at VGs kritiske refleksjoner og vurderinger av påstander fra Stiftelsen rammer 

gjenopptagelsesanmodningen som Støttegruppen for tiden har til behandling. Risikoen er likevel at 

at VGs distansering til Stiftelsen også kan påvirke oppfatningen av Støttegruppen. 

VG har levert et omfattende og imponerende journalistisk arbeid, som dokumenterer katastrofen og 

dens konsekvenser. Jeg håper at SKUP-konferansen, myndighetene og offentligheten merker seg 

rapportens konklusjoner om vesentlige spørsmål som ikke ble behandlet i etterforskningen og 

granskningen. Videre at personer med viktig informasjon aldri ble avhørt eller på annen måte fikk 

belyse de problemstillinger som vi i dag fortsatt arbeider med. 

Beste hilsen 

an Harsem 

KONTAKT: JAN HARSEM • POSTBOKS 23 • 1371 ASKER • TLF.: 95 771199 • EPOST: jan@harsem.no  
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