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Utlevering av Hans Ole B. Hansen fra Spania til Danmark
– Scandinavian Star-dommen
Det er to og et halvt år siden tre representanter fra Støttegruppen etter Scandinavian
Star i personlig møte med daværende danske justisminister Bjørn Westh tok opp spørsmålet om hvordan dommen mot den danske rederidirektør Hans Ole B. Hansen skulle
oppfylles. Det var kjent at Hansen hadde flyttet til Spania, og så vidt vi visste skjedde
det ingen rutinemessig innkalling til avsoning av straff.
Siden møtet mellom Støttegruppen og Justitsministeriet 25. april 1996 er vi orientert om
problemene med å få Hansen utlevert fra Spania. Vi har også forstått at spanske
myndigheter ikke er åpne for at Hansen kan sone straffen på 6 måneder i Spania. Helt
nylig er vi for første gang gjort kjent med at den rettskraftige dommen i dansk høyesterett datert den 22. November 1993, foreldes etter fem år.
DANSK OG NORSK AVTALE
Vi minner om at rettssaken mot skipets kaptein og de to rederne fant sted i Danmark
etter avtale mellom danske og norske myndigheter. Tiltalen var klarert med den norske
riksadvokaten. Dersom spanske myndigheter av uforståelige grunner hindrer gjennomførelse av Scandinavian Star-dommen, er dette i høyeste grad et norsk anliggende i
samme grad som et dansk. Vi håper derfor norske myndigheter umiddelbart kan medvirke til å legge press på spanske myndigheter, slik at Hans Ole B. Hansen bringes til
avsoning av høyesterettsdommen.
UHØRT AV SPANSKE MYNDIGHETER
Det må understrekes overfor spanske myndigheter at det er uhørt dersom landet ikke
aksepterer en høyesterettsdom basert på tiltale fremmet av danske anklagemyndigheter
etter avtale mellom Norge, Sverige og Danmark.
STØTTEGRUPPEN DOKUMENTERE
for flere år siden at ansvarlig reder bak driften av Scandinavian Star på ulykkestidspunktet var rederinettverket knyttet til Miami-baserte SeaEscape/International Shipping
Partners, med Niels Erik Lund som den sentrale personen. Våre opplysninger ble i 1997
meget omfattende dokumenter av Jyllandsposten og Bergens Tidende. Dessverre ble det
verken i Danmark eller Norge akseptert å ta stilling til opplysningene som ble lagt frem.
Det har vært en meget krevende opplevelse at myndighetene til dags dato avviser å
sette korrekte beskrivelse på ansvaret bak den kriminelle handling det var å sette et
ikke-sjødyktig skip i rute, med de konsekvenser dette fikk. Vissheten om at Niels Erik
Lund burde vært tiltalt sammen med Henrik Johansen og Hans Ole B. Hansen endrer ikke
vårt syn om at Hans Ole B. Hansen må bringes til soning av den dom han er idømt av
dansk Høyesterett.
Vi ber norske myndigheter gjøre alt som er mulig for at dette kan skje.
Med vennlig hilsen
Jan Harsem
Støttegruppen etter Scandinavian Star

