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Danmarks første tv-stjerne. Otto Leisner blev legeonkel for flere generationer. Mange opfattede ham som overfladisk. Men bag den
glatslebne facade bankede hjertet for de værdier, han havde lært under opvæksten i Amagers arbejderkvarterer. Foto: Polfoto
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Otto Leisner 100 år Stærke holdninger bag underholdningen
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Morten Østergaard lever 
oppositionens lette liv.

S om parti har Radikale altid
haft intim kontakt med de
principper, dets politik er

baseret på. 
»Hvis vi har indgået aftaler, står

de selvfølgelig ved magt, selv om
flertallet skifter,« fastslog partile-
der Morten Østergaard så sent som
i sommeren 2016.

Desto mere påfaldende er afstan-
den mellem det parti, der var i
regering med Socialdemokratiet
(og SF), og det parti, der nu er i
opposition.

Da Radikale var i regering, afviste
partiet øremærket barsel til fædre.
Det går det nu ind for. Da Radikale
var i regering, stemte partiet for of-
fentlighedsloven. Den går det nu
imod. Da Radikale var i regering, af-
viste partiet at indføre minimums-
normeringer på antallet af pæda-
goger i daginstitutionerne. Det er
partiet nu pludselig mere åben
overfor.

Konkret skal de radikale bestemt
ikke have utak for at være blevet
klogere, især på spørgsmålet om en
offentlighedslov, hvor magthaver-
ne lukker sig om sig selv og deres
magtudøvelse. Ingen politikere
kan i dag sige, at de ikke på forhånd
– blandt andet i denne avis – var
advaret mod de demokratiske
skadevirkninger, vi nu ser. 

VI BRYDER os ikke om dumstædige
og trættekære politikere, der altid
vil have ret. Vi kan lide politikere,
der erkender fejl. Der bliver kloge-
re. Der arbejder med kompromiset
som politisk ideal, hvilket er en
nødvendighed, især når man deler
regeringsmagten med andre parti-
er.

Men Danmark behøver på den
anden side politikere, der har no-
genlunde fast grund under fødder-
ne – og deres politik. Hvis noget er
vigtigt om mandagen, må det ikke
være ligegyldigt om tirsdagen. El-
ler omvendt om onsdagen.

Så kære Morten Østergaard:
Hvad er det, der så grundlæggende
har forandret sig, som har gjort det
nødvendigt med så store radikale
vognsving? Altså bortset fra rege-
ringsskiftet.

Radikale viser i øjeblikket, hvor
nemt det er have de rigtige hold-
ninger. Når man er i opposition.
Det minder om principfasthed
iklædt vendekåbe. cj

Radikale
vognsving
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Sælgeren af ’Scandinavian
Star’ har i årevis sagt, at der
var tre købere til den høje
pris, som skibet blev solgt
til en uge før branden. 
Men det afviser alle tre. 

K un en uge før mordbranden på
’Scandinavian Star’ i april 1990
blev skibets værdi fordoblet ved

en usædvanlig handel – og der blev tegnet
en stor forsikring på 24 millioner dollars. 

Det har givet næring til teorien om, at
der var tale om forsikringssvindel, da ski-
bet brændte, og 159 omkom.

Men hidtil har forretningsmanden
Niels-Erik Lund, der formidlede salget af
skibet for det amerikanske selskab Sea-
Escape, erklæret over for dansk og norsk
politi, at skibets fordoblede værdi var
markedsværdien. Ifølge Lund var der tre
andre seriøse købere til den pris på 21,7
millioner dollars, som forretningsman-
den Henrik Johansen købte skibet for.

Men disse mulige købere siger nu, at de
ikke ville købe ’Scandinavian Star’ – og slet
ikke til den høje pris. Det fremgår af Politi-
kens interview med kilder i flere lande og
af centrale dokumenter. 

Niels-Erik Lund har blandt andet sagt,
at der var en færdigforhandlet aftale med
Polferries, som ledte efter et skib til især
godstransport mellem Polen og Sverige.
Men den daværende topchef i Polferries,
Stefan Gebicki, afviser, at der var en aftale.

»Det var et skib for ældre mennesker,
som elsker at spille på kasino. Det var ikke
en færge, som kunne bruges på en rute
mellem Polen og Sverige«, siger han.

Alt for høj pris
Stefan Gebicki mener, at SeaEscapes pris-
skilt på 20 millioner dollars oversteg ski-
bets værdi mindst to gange.

»Jeg sagde til sælgeren: »Jeg vil aldrig
købe denne færge««, siger han.

Niels-Erik Lund har også fortalt, at
skibsmægler Rolf Knudtzon skulle have

haft en seriøs køber. Men Knudtzon har i
en afhøring sagt, at han ikke kan huske, at
han havde en køber til ’Scandinavian
Star’. Den tredje rederi, som ifølge Niels-
Erik Lund var seriøst interesseret, var fra
Tunesien. Men norsk politi har fået oplyst,
at det kun var interesseret i at leje skibet.

Trods adskillige henvendelser er Niels-
Erik Lund ikke vendt tilbage for at kom-
mentere de nye oplysninger. 

Men over for norsk politi har han fast-
holdt sin version og kalder Stefan Gebic-
kis udlægning for »nonsens«. Han aner-
kender heller ikke de andres forklaring.

Niels-Erik Lund har dog ikke kunnet
fremlægge dokumentation over for poli-
tiet. Amerikanske SeaEscape endte med at
få udbetalt 14 af de 24 millioner dollars ef-
ter mordbranden, fordi Henrik Johansen
ikke havde betalt for skibet.

Oslo Politi henlagde ellers sagen i au-
gust sidste år som uopklaret, fordi politi-
et opgav at finde gerningsmændene og
heller ikke kunne finde en sammenhæng
mellem forsikringen og mordbranden.

Det har overlevende og pårørende kla-
get over, og forelagt forløbet siger skibs-
inspektør og skibsteknisk efterforsker for
den private norske ekspertgruppe Stiftel-
sen, Gisle Weddegjerde, at der kan være et
økonomisk motiv til forsikringssvindel.

»Når skibets værdi pludselig bliver pu-
stet så meget op, er den sum utopisk. Men
det giver mulighed for en høj forsikring,
og så kan der være et økonomisk motiv til
forsikringssvindel. Desuden virker
brandforløbene systematiske og teknisk
planlagt, så det kan ikke have været en en-
lig pyroman«, siger Gisle Weddegjerde.

Talsmand Jan Harsem fra den norske
støttegruppe af overlevende og pårøren-
de mener, at sagen skal genåbnes.

»Da politiet åbnede efterforskningen
med udgangspunkt i de økonomiske for-
hold, og disse centrale spørgsmål stadig
står åbne, kan man ikke stoppe efterforsk-
ningen«, siger Jan Harsem.

Forelagt forløbet skriver Oslo Politis
pressechef, Unni Turid Grøndal, i en e-
mail, at disse spørgsmål vil indgå i be-
handlingen af klagen over henlæggelsen.

»Vi finder ikke grund til at foregribe
dette i medierne«, skriver hun.
lars.halskov@pol.dk

»Som at købe en travhest med tre ben«
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