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NIELS ERIK LUND: 
Dette er den mediasky 
42-aringen som i snart 
10 dr har vmrt involvert i 
driften av Scandinavian 
Star. Dansken opererer en 
rekke skip fra Florida 
under navnet 
International Shipping 
Partners. Hvorfor han 
etablerte seg i Danmark 
samme dag som 
Scandinavian Star 
gjorde sin forste 
reise, har han 
ikke noe svar p 
(se faksimile). 
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Den 1. april 1990 legger fer-n  
gen "Scandinavian Star" 
ut fra Fredrikshavn for al-

ler fOrste gang. I Oslo, et halvt 
dOgn unna, venter 700 forvent-
ningsfulle nordmenn pa danskeba-
ten som skal overta ruten til gamle 
"Holger Danske". 

Senere samme dag, i en staselig 
murvilla med adresse Boltonvej 7 
i Kobenhavn, motes fire personer 
pA hjemmekontoret til den 38 Ar 
gamle Niels-Erik Lund, en fremad-
stormende, men sywrt sky skipsre-
der med base i Florida. 

Foruten Lund er hans kone 
Anette Lund og en amerikansk 
eks-diplomat ved navn Louis Pie-
tro til stede pa kontoret. 

Sammen undertegner de en kon-
trakt som oppretter et nytt dansk 
shippingfirma. Selskapets navn er: 

International Shipping Part-
ners. 

Hadde den danske sj0fartssty-
relsen, som en uke senere far den 
ufattelige skipstragedien pA ar- 
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Louis Pietro, tidligere diplomat 
med tjeneste fra Latin- og Syd-
Amerika. Bosatt i Palermo Drive i 
Florida. 

Joel Rahn, casinokonge kjent 
from coast to coast. 

Direktor for selskapet blir Lund 
selv. 

Billig-cruise og simple 
show 

Med en slik samling aksjonwrer 
matte resultatet bli som det ble: 
Lund kunne tilby billige cm-
ise med den simpleste Las 
Vegas-underholdning og 

• 

aptein Hugo  Laiken og de danske rederil 
enrik Johansen og Ole B. Hansen fikk seks maneders 

engsel for brannen pa Scandinavian F 	Jakten na andre 
akmen.n forte ikke fram.  VI MENN KAN NA AVSL0RE: 
t ekstremt mediesky nettvei << (-6 Iv 	uurer, 
punnet rundt dansk-amerikaneren Niels Erik Lund, 
ar og er skipets hemmelige eiere. 

)eidspulten, kjent til dette motet, 
fine jakten pa de ansvarlige bak 
'orbrytelsen "Scandinavian Star" 
rolig fAtt et annet forlOp. 

Men navnet Niels-Erik Lund 
)1e bare sa vidt nevnt i dagene et-
er ulykken, til tross for at han er 
dentisk med mannen som skal ha 
ormidlet salget av "Scandinavian 
itar" mellom amerikanske SeaEs-
:ape og de danske redeme Johan-
;en og Hansen. 

Dermed var Lund faktisk kron-
iitnet i det som for en kort periode 
far en berettiget mistanke hos et-
erforskerne: 

Foregikk det overhodet noe 
;alg av skipet, eller pfitok Jo-
Jansen og Hansen seg det fulle 
ieransvaret for A beskytte an-
Ire og mektige investorer fra et 
istronomisk erstatningsoppgjur 
USA? 
Lund slapp A svare for seg: 
— Jeg har bare gjort noen en 

ennetjeneste, hevdet han. 
Og ble trodd. 

Lund dukker opp 
— overalt 

vIen Vi Menn kan ayslore en langt 
ner omfattende interesse i skipet 
'ra Lund sin side: 
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Uansett hvor "Scandinavian 
Star" har seilt de siste 10 Arene, 
sA Niger navnet Niels Erik Lund 
med i kjulvannet. 

Eller kanskje enda tydeligere: 
Det er Niels-Erik Lund som star 
pA brua og bestemmer hvor 
"Scandinavian Star" skal seile: 
III Niels-Erik Lund var direktor 
for Florida-selskapet som leide 
"Scandinavian Star" i siste halvdel 
av 80-tallet. 
■ Lund formidlet skipet fra USA 
til Danmark i 1990. 
■ Den hoflige og distingverte 
dansken som ble observert i Fred-
rikshavn dagene fOr den fOrste av-
reisen til Norge i april samme Ar, 
viste seg senere A were Niels Erik 
Lund. 
■ Det var Niels-Erik Lund som 
betalte lonn og regninger mens 
skipet IA som vrak i Southampton. 
■ Det var Niels-Erik Lund som 
fremmet budet da dagens eier, St. 
Thomas Cruise Line, kjopte skipet 
pa auksjon hasten 1994. 
■ Og: Det var Lund som reiste 
Europa rundt i \fares og bad fram 
det restaurerte skipet under navnet 
"Regal Voyager", en runde som Vi 
Menn nylig kunne ayslore endte 
hos et selskap eid av Fred. Olsen. 

Det synes klart at dansken har  

gjort noen vennetjenester for 
mange til at man skal feste tiltro til 
hans pAtatte beskjedne rolle rundt 
skipets drift i Danmark. 

Ingenting av det Lund for ovrig 
beskjeftiger seg med, barer preg 
av A were beskjedent — bortsett fra 
hans forhold til omverdenen. 

Rike amerikanske 
forbindelser 

Fra sine kontorer i Miami og bak 
den laste (Wren i Boltonvej 7 ad-
ministrer han driften av en rekke 
skip; i stadig stone grad drevet 
med egne midler, men med bety-
delige bidrag fra rike amerikanske 
forbindelser. 

Disse er langt pA vei de samme 
personene som kom Niels-Erik 
Lund til okonomisk unnsetning da 
den unge dansken brat med sin ar-
beidsgiver DFDS midt pA 80-tal-
let. Lund, intemt i DFDS kjent 
som litt av en wonderboy, ble 
sendt til Karibien for A redde sel-
skapets cruise-trafikk, men opp-
muntret av sin suksess bestemte 
han seg for A begynne egen crui-
sevirksomhet. Lund etablerer 
snart selskapet SeaEscape i allian-
se med to personer som har fulgt 
ham siden: 

OMT: Skipsreder 
Henrik Johansen (til venstre) 
og hans hoyre hand Ole B. 
Hansen ble domt til seks 
maneders ubetinget fengsel 
for sin befatning med skipet. 
Johansen sonet ferdig sin 
straff i mars i ar, Hansen har 
stukket av til den spanske 
sydkysten. 



HAN EIER SKIPET I DAG: 
Dette er mannen som 
kjopte Scandinavian Star pa 
auksjon i 1994. Fred Kassner 
fra New Jersey inngar som 
en av Niels Erik Lunds 
trofaste — og hemmelige 
— investorer. Han har vmrt 
med pa Lunds operasjoner 
siden 1988. Det har ogsa 
Louis Pietro og ekteparet 
Paula og Stuart Graff. 

Forts. fi-a foregdende side 
gambling ved Rahns spillebord 
som trekkplaster. Tilbudet hadde 
sitt publikum, SeaEscape tjente 
bra penger. 

Men virksomheten var skjem-
met av ulykker: 

I 1984 bryter det ut brann pa to 
av batene. To mennesker der. 

I 1988 brenner det igjen, enda 
mer omfattende, men ingen der 
— denne gangen. Skipet heter 
"Scandinavian Star". 

Samme dr gar Lund av som di-
rektor i SeaEscape og etablerer 
selskapet Marne Investment. Bare 
navnet er nytt. Postboksen deles 
med SeaEscape, og eierne heter 
fortsatt Pietro og Rahn. To nye in-
vestorer har imidlertid fattet inter-
esse for Lund: Den folkeskye  

shipping-magnaten Fred Kassner 
fra Ney Jersey og ekteparet Stuart 
og Paula Graff.. 

Fra dette selskapet springer 
Lunds forelopig siste avlegger ut 
tidlig pA vinteren 1990: Internatio-
nal Shipping Partners, Florida. 

Men Lund avviser... 
Den stadig voksende rekken av 
store og sind selskaper er egnet til 
A forvirre — og trolig er de bereg-
net til det ogsa. Det fumes enda 
flere selskaper i Lunds verden, tro- 

-  Hvis dette er sant, sa er det 
en skandale! 

Stortingrepresentant Reidar Jo-
hansen (SV) reagerer sterkt pa Vi 
Menns nye opplysninger om eier-
og driftsforhoidene bak gamie 
"Scandinavian Star". 

— Skulle det vise seg at Stor-
tinget har basert behandlingen av 
saken pa feiiaktige og lognaktige 
informasjoner, sa er den tidligere 
handeisministeren ille ute, sier Jo-
hansen med referanse til Kaci 
Kullman Five (H). Hennes rede-
gjorelse sommeren 1990 og se-
n9re Bjarn Tore Godals starlings- 
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— Vi Menns opplysninger er 

svmrt interessante, og forster-
ker en mistanke. Om jeg far 
Stottegruppens anmodnig, vil 
jeg snarest rette en henvendel-
se til riksadvokaten i Danmark 
og be ham vurdere grunnlaget 
for en ny etterforskning, kom-
menterer advokat Espen Kom-
nms til Vi Menn. 

Komnms representerte de et-
terlatte og parerende etter bran-
nen pa "Scandinavian Star". NA 
onsker han A bringe Vi Menns av-
sloringer videre til danske myn-
digheter som foresto etterforsk-
ningen i 1990. 

— Jeg vil anbefale at man ser 
nmrmere pa personkretsen knyt-
tet til firmaet International Ship-
ping Partners. Det bar underso-
kes om det ble avgitt uriktige un-
der sjeforklaringen og om eierin- 

lig et for hvert skip han adminis-
trerer. I konglomeratet er det like-
vel mulig A skille ut hjernen fra fi-
nanskjernen: 

Det er Niels-Erik Lund som re-
gisserer driften av selskapene. 
Han finner de ledige skipene, han 
far investorene til a Apne sine 
pengesekker og sa finner han den 
villige leieren. 

Vinteren 1989/90 fant han Hen-
rik Johansen. 

Wet mellom Lund og Johan-
sen var fruktbart og aystedkom to 
hittil ukjente prosjekter som fulgte 
Lunds strategi etter boka. 

Vi Menn vet at Lund skaffet til 
veie to skip for Johansen som 
skulle ga i cruisefart i Karibien: 
"Sun Fiesta" og "The Empress", 
begge registrert pa Bahamas. 

Lund avviser derimot katego-
risk at "Scandinavian Star" var det 
tredje skipet i denne avtalepakken. 

Skipet han sA omsorgsfullt har 
pleiet bAde for og etter ulykken, 
skal vi altsa tro representerer det 
eneste unntaket i hans virksomhet. 

Det vil neppe vxre mulig A be-
vise i strengeste juridisk fortolk-
ning at Lund og hans amerikanske 
venner faktisk hadde eierinteresser 

melding Ira 1992 var bare basert 
pa forklaringer gitt av Henrik Jo-
hansen og selgergruppen. • 

Kullman Five uttaite at det "ikke 
er var oppgave A vmre barnepike 
for rederne". 

— Jeg star for de vurderinger 
som ble gjort den gangen. Utover 
det er jeg ikke parat til a kommen-
tere saken, svarer Kaci Kullman 
Five. (Scan-Foto)  

teressene strekker seg utover de 
dente rederne Henrik Johansen 
og Ole B. Hansen, sier Komnms. 
Han er likevel usikker pA hvorvidt 
en slik begjmring vil bii fulgt opp. 

— De nye oppisyningene vil 
neppe fa noen betydning for er-
staningsoppgjoret. Men saken er 
fortsatt strafferettsiig og poiitisk in-
teressant. Det er viktig a rette so-
kelyset mot ansvarspulverisering-
en i shipping-bransjen, sier Kom-
nms. Stottegruppens talsmann 
defer advokatens betraktninger: 

— Vi har forsonet oss med vare 
erstatningssummer. Men vi har al-
dri gjort oss ferdige med eier-
sporsmalet. Kanskje har vi fait 
noen svar na, sier Torbjern Kal-
berg. 

i skipet mens det gikk i Danmark. 
Henrik Johansen hadde beleilig 

nok registrert skipet i et komman-
dittselskap med skipets navn, den 
eneste organisasjonsformen som 
ikke er underlagt offentlig innsikt. 

PA den annen side: Henrik Jo-
hansen eller riksadokaten har 
heller aldri fremlagt et eneste 
dokument som bekrefter at han 
og Ole B. Hansen var alene om 
ansvaret. 

"Spar Niels!" 
Det er all grunn til A spare om 
etableringen av ISP i Danmark, 
ble gjort for A kunne medvirke i 
driften av "Scandinavian Star". 
Dette var i sA fall den eneste kon-
krete planen Niels Erik Lund had-
de for selskapet. I et intervju med 
Vi Menn bekrefter han fOlgende: 

— Vi hadde ingen andre skip. Vi 
skulle drive med shipping. 

Fern dr etter at de hadde sitt stif-
telsesmote i Boltonvej 7, sier kol-
lega Luigi Pietro 

— Du far spOrre Niels om det 
selskapet. Jeg har aldri sett en pen-
ny. 

Det er nesten fristende A tilleg-
ge: Selvsagt har han ikke det. 

Skipet de skulle tjene penger pA, 
fikk bare syv dager i Skagerrak. • 
Jan Harsem har vmrt 
Vi Menns spesialmedarbeider 
pa saken. Han overlevde 
selv ulykken, men mistet 
mere parorende. 
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