
UTTALELSE 
 
Fra: Øyvind Thorkildsen, …(adressen er fjernet) 
Til: Advokat Harald Stabell, Oslo  
 

NN, 18. oktober 2002  
 

Sak: Scandinavian Star  
 
Undertegnede er gjort kjent med at advokat Harald Stabell den 5. september 2002, på vegne av Støttegruppen etter 
Scandinavian Star, har henvendt seg til dansk påtalemyndighet med anmodning om at det iverksettes ny etterforsking av 
forhold rundt brannen. På anmodning har jeg følgende kommentarer: 
 

1. Undertegnede har i en årrekke arbeidet ved brannavsnittet - Oslo Politikammer, og er nå pensjonert. Jeg ledet 
Oslopolitiets etterforsking av brannstiftelsen på Scandinavian Star den 7. april 1990.  

 
2. Det bekreftes at vi fra norsk politi sin side ikke direkte etterforsket spørsmål om eierskap til skipet eller forsikrings-

forhold. Etterforskningen av brannen ble tredelt, svensk politi skulle forestå den tekniske etterforskningen, dansk 
politi skulle etterforske eierforholdet og Oslo Politikammer skulle ha den taktiske etterforskningen, med tanke på å 
finne gjerningsmannen, undersøkelsene på båten konkluderte med at brannen var påsatt.  

 
3. Opplysningen om at det om bord i båten, da den brant, var en dansk statsborger som var dømt for  brannstiftelse, 

kom i et avisoppslag. Svensk politi og KRIPOS ble umiddelbart etter dette anmodet om å sikre lugaren til NN (den 
danske statsborgeren, red.) og foreta de nødvendige etterforskningskritt i denne forbindelse. NN ble av oss under 
etterforskningens tidlige fase ikke behandlet som den eneste mulige gjerningsmann for denne brannstiftelsen. 
Dersom NN ikke hadde omkommet i brannen, er det min oppfatning at vi ville forsøkt å få ham varetektsfengslet, på 
grunnlag av skjellig grunn til mistanke.  

 
4. Det ble i en tidlig fase av etterforskingen vurderte mulige motiv for brannstiftelsen, om det var en spontan handling 

eller om det var av økonomiske interesser. Oslo Politikammer etterforsket ikke noe om det økonomiske omkring 
rederiet eller forsikringsforholdet, fordi dette var en etterforskning som var lagt til dansk politi.  

 
5. Etterforskingsgruppen bestemte at forholdene omkring NN skulle bli det siste som skulle etterforskes i denne saken, 

alle andre personers bevegelser rundt på båten skulle først kartlegges. Derfor ble opplysningene om NNs bevegelser 
på båten før brannen det siste som ble satt sammen og vurdert.  

 
6. 12 år etter ulykken er det fremdeles ikke andre opplysninger å legge til grunn for å kunne vurdere styrken i 

mistanken mot NN.  
 

7. I løpet av den tiden etterforskningen pågikk fikk vi ikke opplysninger om at det var forhold rundt rederiet, 
forsikringen av båten, eller noen andre forhold som kunne gi oss motiv for brannstiftelsen.  

 
8. Brannstiftelsen ombord på Scandinavian Star er oppklart når det gjelder årsaken til brannen. Etterforskningen for om 

mulig å finne en gjerningsmann for brannstiftelse førte til mistanken rettet mot NN. Mistanken er bygget på 
vitneopplysninger og funn på lugaren.  

 
9. Det sentrale spørsmål nå er om det vil være formålstjenlig å iverksette ny etterforsking. Etter min mening finnes det 

ikke nye opplysninger i saken som skulle tilsi at det kan rettes mistanke mot noen andre for brannstiftelsen. Det 
finnes heller ikke nye opplysninger om arnestedet for brannen. Det er derimot fremkommet nye opplysninger som 
kan gi grunnlag for etterforskning av eierforhold og forsikringsforholdet av båten. Dersom informasjonen 
Støttegruppen legger frem er dokumenterbare og kan verifiseres, har gruppen etter min oppfatning gode argumenter 
for at disse momentene må legges til grunn ved en ny utvidet etterforskning, som muligens også kan gi svar på et 
mulig motiv for brannstiftelsen.  

 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Thorkildsen 

Den danske  
statsborgeren er 

anonymisert. K.E.S. 


