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L
igesom så mange andre svenskere
var Per-Gunnar Lundin i mange år
glad for at tænde op i grillen til
sammenkomster med familie og
venner. 

Men sådan er det ikke længere. I dag
kan han ikke tåle lugten af røg.

Det stoppede brat for lidt over 27 år si-
den. Han kan endda sætte dato på. Over
en uge som bjærgningschef på det
brandhærgede passagerskib ’Scandina-
vian Star’, der lå ved kajen i den svenske
by Lysekil i april 1990, ændrede hans liv.

Brandlugten om bord var stærk. Stan-
ken fra de brandsodede gange har pla-
get ham lige siden. Når han siden har
lugtet røg fra en grill, et bål eller en pejs,
begynder en film inde i hans hoved – og
den vil ikke stoppe.

Per-Gunnar Lundins indre film begyn-
der, da han gik om bord på skibet ved ka-
jen i Lysekil. Flammerne havde stadig fat
flere steder på skibet. Han gik en runde
sammen med to af sine bjærgningsfolk. 

I gange og kahytter havde brandfolke-
ne lagt hvide lagner over flere af de om-
komne. De fleste var døde af røgforgift-
ning. Nogle lå i stillinger, som om de sov.
Andre lænede sig op ad væggen.

»Der lå døde mennesker over alt i gan-
gene. Især ved en gang, som var blændet
tæt ved hydraulikrummet. Folk troede,
at de kunne komme denne vej, men den
endte blindt. Her lå folk stadig. Jeg var ik-
ke forberedt på, hvor galt det var. Det var
chokerende«.

Især børnene glemmer han aldrig:
»Jeg havde selv to små børn. Det var
svært«.

Efter han kom hjem til sin hustru,
måtte han i en periode sove i et andet
værelse på grund af mareridt. Filmen
dukkede op, når han endelig havde fået
lukket øjnene. Eller som han siger på

svensk: »mardrömmen kom«. Efter nog-
le år blev der længere og længere mel-
lem hans mareridt – og han sov roligere
om natten.

Men brandlugt starter filmen igen.
Også selv om han er vågen.

Så han undgår al røg.
Efterhånden som tiden gik, tænkte

han dog ikke længere over de dramati-
ske dage på skibet.

Forsikringssvindel
Men det ændrede sig i 2014, da norsk po-
liti igen begyndte at undersøge den uop-
klarede mordbrand på skibet natten til
7. april 1990, da ’Scandinavian Star’ var
på vej til Frederikshavn fra Oslo. 

159 omkom. De fleste var nordmænd,
men der var også en del danskere.

Nu har Per-Gunnar Lundin måttet for-
holde sig til filmen i sit hoved under to
afhøringer – og brudstykker af filmen er
blevet brugt af både norsk politi og en
norsk kommission. Men her knækker fil-
men for den tidligere bjærgningschef.

De norske myndigheder har nemlig
brugt hans vidneudsagn til at afvise teo-
rien om bevidst sabotage mod et hy-
draulikrør, som skulle antænde en tred-
je påsat brand på ’Scandinavian Star’ 12
timer efter de første brande på skibet. Se-
nest er det sket i kommissionens rap-
port fra 1. juni i år.

Det har gjort Per-Gunnar Lundin vred.
Filmen i hans hoved stemmer ikke over-
ens med politiets og kommissionens
gengivelse af hans oplevelser, siger han.
Derfor har han nu valgt at stå offentligt
frem og komme med sin version.

Uforklarlig kraftig brand
I dag er det mystiske hydraulikrør et af
de centrale spørgsmål i Skandinaviens
største mordgåde siden Anden Verdens-
krig. Alle er enige om – også myndighe-
derne – at de to første brande var påsat. 

Striden handler om den mystiske kraf-
tige tredje brand over 12 timer efter de
første brande.

Diskussionen er, om denne oliebrand
var en genopblussen af hovedbranden
som følge af et kraftigt opvarmet skibs-
skrog, eller om det var en ny påsat brand
som følge af en bevidst sabotage af et hy-
draulikrør, hvor især diseselolie nærede
branden. Det sidste scenarie har både
den private norske ekspertgruppe Stif-
telsen og den danske hovedundersøger
af branden, skibsinspektør Flemming
Thue Jensen, fremført som forklaring.

Hvis det var en ny påsat brand, ville
der være langt færre mistænkte brand-
stiftere om bord – og det kunne undersø-
ges, om der også var en forbindelse til de
to første påsatte brande.

Der var 482 passagerer og besætnings-
medlemmer om bord ved hovedbran-
den, men på tidspunktet for oliebran-
den var der kun ganske få besætnings-
medlemmer og brandfolk om bord. 

Og det er så spørgsmålet, om motivet
til denne kraftige oliebrand var at bræn-
de skibet så meget ned, at der kunne ud-
betales en høj forsikring.

Især fordi skibets værdi kun en uge før
branden i en usædvanlig handel blev
pustet op, så der kunne tegnes en dob-
belt så stor forsikring på 24 millioner
dollars, knap 150 millioner kroner.

Men norsk politi og den norske kom-
mission har konkluderet efter den sene-
ste efterforskning, at der ikke er fundet
beviser på forsikringssvindel, og politiet
henlagde sagen i 2016 som uopklaret. 

Desuden mener myndighederne alt-
så, at hydraulikrøret ikke blev saboteret
under brandene – fordi rørbruddet skul-
le være opstået flere dage efter.

Den konklusion er især baseret på Per-
Gunnar Lundins vidneudsagn – og det er
dette, som Lundin nu bestrider.

Den norske kommissions rapport skal
diskuteres af Stortinget i efteråret – og
herhjemme blev Folketingets retsordfø-
rere og justitsminister, Søren Pape Poul-
sen (K), i juni i år orienteret om rappor-
ten af Rigsadvokaten.

Senest har Justitsministeriet meddelt
Folketingets Retsudvalg, at »ministeriet
i den kommende tid i lyset af de afslutte-
de norske undersøgelser vedrørende
’Scandinavian Star’ vil overveje sagen

Per-Gunnar Lundin er vred.
Både på det norske politi og
Stortingets kommission.
Han mener, at afhøringerne
af ham er blevet misbrugt i
sagen om den uopklarede
mordbrand på skibet 
’Scandinavian Star’ i 1990, så
de fremstår som bevis for,
at der ikke skete sabotage
på skibet efter de to første
påsatte brande. Men 
han er fejlciteret, siger han.

Dødsskibets mystiske brud på olierør
scandinavian star undersøgende

LARS HALSKOV

SLUKNING.
Bjærgningsfirmaet
Röda Bolagets
slæbebåde var
med til at slukke
branden på 
’Scandinavian Star,
da skibet lå ved 
kajen i den lille
svenske by Lysekil.
Arkivfoto: Peter
Dejong/AP
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nærmere. Retsudvalget vil blive oriente-
ret om resultatet af disse overvejelser«.

Altså er Per-Gunnar Lundins vidneud-
sagn vigtig for den videre diskussion om
den uopklarede mordsag.

Ødelagt olierør
Efter turen rundt i gangene med de
mange omkomne gik Per-Gunnar Lun-
din i gang med at få sat generatorer ind i
det mørke skib, så de kunne se, hvor de
gik – og han begyndte at koordinere ind-
satsen med at slukke brande og køle ski-
bet ved at sprøjte vand fra slæbebåde,

der lå ved det store hvide skrog i Lysekil.
Som bjærgningsleder i firmaet Röda

Bolaget fik han og hans team på seks
mand også ansvaret for at få fjernet last-
biler og personbiler fra skibets bildæk
og hængedæk. Det var ikke nemt.

Skibets agterrampe gik lige ud i van-
det. Per-Gunnar Lundins folk måtte der-
for bugsere en pram hen til agterdæk-
ket, så bilerne kunne flyttes over på
prammen og videre over på kajen.

Men det store problem opstod efter
frokost tirsdag 10. april 1990 – kun tre da-
ge efter de påsatte brande på skibet.

Tilbage på skibets hængedæk stod 32
personbiler, som også skulle fjernes fra
skibet, og da Per-Gunnar Lundin og hans
folk ville sænke hængedækket ned til
bildækket, opstod mysteriet.

»Dækket flyttede sig kun få millime-
ter, og så stoppede det. Det var helt
dødt«, fortæller Per-Gunnar Lundin.

Noget var ravruskende galt med hy-
drauliksystemet.

»Vi prøvede at finde ud af, hvad der var
sket. Vi fyldte mere olie på tanken og for-
søgte igen at sænke dækket, men uden
resultat«, siger han.

Samtidig klagede en politimand over,
at der lugtede af hydraulikolie. Per-Gun-
nar Lundin og hans folk forsøgte at løse
mysteriet: »Vi fulgte olierørene og fandt
til sidst et rørbrud. Der var ingenting, vi
kunne gøre. Vi opgav at gøre mere ved
systemet«.

I stedet måtte de finde en alternativ
løsning. Først overvejede de at løfte en
container op til hængedækket og køre
bilerne ind i den. Men det var for usta-
bilt, når containeren skulle løftes ned.

»Så vi løste problemet med en stor gaf-
feltruck. Den kørte hen til hængedækket
og løftede bilerne ned stille og roligt«,
fortæller Per-Gunnar Lundin.

Alt gik fint – bortset fra den sidste bil,
en stor Mercedes, som var låst. De prøve-
de at åbne bilen, men så gik bilalarmen.

»Prøv at forestille dig en bilalarm på et
stort tomt skibsdæk. Det lyder forfærde-
ligt. Jeg var nødt til at bryde ind i bilen,
så jeg måtte hente en politimand, så han
kunne se, hvad jeg gjorde. Men det ville
han ikke være med til. Han gik bare. Så
jeg tog en hammer og slog en lille rude
ind, så vi kunne komme ind i bilen«.

Per-Gunnar Lundin noterede i sin
lommebog, at den sidste bil var i land
klokken 21.30 tirsdag aften.

Kritik af afhøring
Men hvad var årsagen til rørbruddet i
hydrauliksystemet, som Per-Gunnar
Lundin og hans folk opdagede tirsdag
efter frokost 10. april 1990?

Den norske kommission har udlagt
Per-Gunnar Lundins vidneudsagn på
den måde, at »hydrauliksystemet var
tæt, før Röda Bolaget startede sænknin-
gen af hængedækket«. 

Altså var der ifølge politiet og kom-
missionen ikke sket sabotage mod olie-
røret under de 38 timers brandforløb på
skibet. Rørbruddet opstod først tre dage
efter brandene på skibet – og Röda Bola-
get skabte bruddet, da de forsøgte at
sænke hængedækket.

Som bevis citerede kommissionen i
rapporten Per-Gunnar Lundin for føl-
gende udsagn fra en afhøring foretaget
af norsk politi 3. marts 2014:

»Der fandtes ikke lækage i hydraulik-
systemet under branden. Lækagen op-
stod efter branden, og det var dem (Rö-
da Bolaget), som forårsagede den, da de
forsøgte at køre hængedækket ned«.

Det fremhæves i rapporten, at Lundin
»blev spurgt, hvad der gør, at han siger,
at det er umuligt, at der var lækage, før
de startede hydrauliksystemet«. Hertil
skulle han svaret:

»Hydrauliksystemet var tæt, da de
startede det. De fik startet hydrauliksy-
stemet, og de fik sænket hængedækket
ca. 1 meter, før det stoppede op. Det var
da, røret sprang«.

Per-Gunnar Lundin ryster på hovedet,
da han får læst citatet fra afhøringen:

»Nej, det har jeg aldrig sagt. De ord har
jeg aldrig sagt. Det ved vi jo ikke. Vi flytte-
de dækket meget lidt, og så stoppede
det. Jeg tror ikke, at der var noget olie til-
bage i systemet«.

Dødsskibets mystiske brud på olierør



Har du set denne afhøring og skrevet
under på den?

»Så vidt jeg husker, har jeg ikke skrevet
under på dette«.

Er du sikker på det? Du har ikke bare skif-
tet mening?

»Jeg har ikke sagt de ord. Jeg eller no-
gen andre kan ikke med rimelighed vi-
de, hvornår lækagen opstod. Selv tror
jeg, at der var et brud i forvejen, da vi for-
søgte at sænke hængedækket. Jeg hu-
sker dette forløb meget godt. Vi fik ikke
hængedækket til at bevæge sig mere
end få millimeter, og det kan godt passe
med, at der kunne være lidt tryk tilbage,
selv om røret var brudt«.

Han undrer sig over politiets brug af
citaterne, fordi han kan huske, at afhø-
ringen blev optaget på bånd.

»Det er meget mystisk, hvis norsk poli-
ti har skrevet en rapport med ting, som
jeg ikke har sagt. Det går over min for-
stand. Om det har noget med prestige at
gøre, fordi politiet vil fastholde en be-
stemt opfattelse, ved jeg ikke. Men jeg
har så svært ved at forstå, hvorfor præcis
politiet skulle forvanske en afhøring.
Når dette er fejlciteret, kan man spørge,
om andre afhøringer også er fejlcitere-
de. Jeg synes, det er alvorligt«, siger Per-
Gunnar Lundin.

Politiken har bedt både Oslo Politi og
den norske kommissions formand,
Frank K. Olsen, om en kommentar til, at
Per-Gunnar Lundin mener, at han er fejl-
citeret.

Men kommissionsformanden har ik-
ke svaret på henvendelsen, og Oslo Poli-
tis pressechef, Unni Turid Grøndal, siger,
at politiet ikke vil udtale sig: »Vi har ikke
mere at tilføje i sagen og har ingen kom-
mentarer til det, som bliver fremsat«.

Per-Gunnar Lundins afvisning af cita-
terne fra afhøringen stemmer overens
med, at han i en rapport fra 30. maj 1990
– altså kun knap to måneder efter forsø-
get på at sænke hængedækket – skrev, at
olierøret var blevet »skadet ved branden
eller har været skadet«.

Per-Gunnar Lundin blev også afhørt
en anden gang af norsk politi, omkring
ni måneder efter den første afhøring.
Den afhøring har han set og skrevet un-
der. I denne anden afhøring står der in-
tet om, at han skulle have sagt, at olierø-

ret var intakt under branden. Men også i
denne anden afhøring undrer han sig
over, hvordan hans udsagn er blevet ud-
lagt. Her er der nemlig ingen forbehold.

Det fremstår som fakta, at »det var et
hydraulikrør, som helt enkelt sprang, da
de satte gang i hydraulikpumpen. Det
havde nok brændt i nærheden af dette
rør, så det var blevet svækket«.

Som Per-Gunnar Lundin formulerer
det i dag:

»Det var min antagelse, for politiet
spurgte mig, hvad det kunne skyldes, og
det var en mulig forklaring. Men om det
var sådan, ved jeg faktisk ikke«.

Skibsinspektør Gisle Weddegjerde,
som er skibsteknisk efterforsker for den
private norske ekspertgruppe Stiftelsen,

fremhæver, at Søfartsstyrelsens hoved-
undersøger af branden, skibsinspektør
Flemming Thue Jensen, så det brudte
olierør på skibet, før folkene fra Röda Bo-
laget forsøgte at sænke hængedækket –
og der blev taget et foto af det bøjede rør.

»Røret var allerede beskadiget fuldt
ud og demonteret, før Röda Bolaget for-
søgte at sænke hængedækket. Det er det
faktiske bevis på, at politiet og kommis-
sionen ikke har ret, når de prøver at på-
stå, at det rør ikke var saboteret, da ski-
bet kom ind til kaj i Lysekil«, siger Gisle
Weddegjerde.

Men hvorfor er dette olierør så vigtigt i
forståelsen af brandene på skibet – og for
en mulig løsning af den uopklarede
mordbrand på ’Scandinavian Star’?

Her er det nødvendigt at se på brand-
forløbet den fatale nat i Skagerrak for
over 27 år siden.

De mange brande
’Scandinavian Star’ indledte sejladsen
fra Oslo 6. april 1990 sent om aftenen
med 383 passagerer og 99 besætnings-
medlemmer.

Mange familier havde glædet sig til at
rejse på påskeferie, og der blev snakket,
spist og drukket. Det var sent, og i løbet
af få timer begyndte flere og flere at gå i
kahytterne for at sove.

Natten til 7. april 1990 klokken ca. 1.55
blev den første brand opdaget.

Der var sat ild på sengetøj og tæpper
uden for kahyt 416 på dæk 4, men ilden

RØRBRUD.
Det brudte 
hydraulikrør var
monteret i loftet
over den gang,
hvor den tredje
brand brød ud.
Dette billede af 
det brudte rør er 
taget et stykke tid
efter brandene.
Striden handler
om, hvorvidt 
bruddet skyldes
bevidst sabotage.
Foto: Dantest

...

16 POLITIKEN PS Søndag 8. oktober 2017

scandinavian star undersøgende 

Tidligere chef for den danske maritime op-
klaringsenhed Knud Skaareberg Eriksen
blev afhørt 15. marts 2016 af norsk politi.
Han nægtede at underskrive afhøringen,
fordi det bl.a. var udeladt, at han havde pe-
get på fire navngivne mulige brandstiftere
i efteråret 1990 i den daværende kommis-
sion. I dag kalder han politiets fremgangs-
måde »en lusket måde at gøre det på«.

»Lusket afhøring«
Illustrationer: Jens B. Mørch

Daværende svensk kriminalinspektør Ag-
ne Knutsson ledede undersøgelsen af ski-
bet, da det lå ved kajen i Lysekil. Han blev
afhørt af kommissionens efterforskere i
september 2016. Men de var slet ikke inter-
esserede i at få Knutssons forklaring om
bruddet på hydraulikrøret og den tredje
brand med henvisning til, at det var opkla-
ret. Til dyb forundring for inspektøren.

Afvist viden om rør
I den norske kommissions rapport fra 1. ju-
ni i år fremhæves det, at Fjerde Sø vurdere-
de »størrelsen på forsikringssummen som
fornuftig og rimelig i forhold til et passa-
gerskib af denne størrelse«. Men forsik-
ringsselskabet undersøgte aldrig værdien
af skibet, har Jesper Aaby, der underskrev
policen for Fjerde Sø, fortalt Oslo politi. Det
afslørede Politiken i september i år. 

Forkert oplysning
Daværende bjærgningschef Per-Gunnar
Lundin siger, at hans vidneudsagn er ble-
vet misbrugt af norsk politi og kommissio-
nen til at afvise teorien om bevidst sabota-
ge mod et hydraulikrør, som skulle have
antændt en tredje brand på ’Scandinavian
Star’. Lundin siger, at han aldrig har sagt, at
røret først blev ødelagt efter brandene på
skibet, som politiet har fremlagt det.

Fejlciteret afhøring

KRITIKPUNKTER AF NORSK EFTERFORSKNING AF MORDBRANDEN



nåede ikke at få ordentligt fat, før den
blev opdaget af passagerer. De fik sluk-
ket branden, og flere besætningsmed-
lemmer kom til brandstedet.

Den norske kaptajn Hugo Larsen kun-
ne have valgt at udløse en alarm og be-
gynde en evakuering af skibet. Det gjor-
de han ikke, fordi branden blev slukket
hurtigt. Den anden brand blev antændt
lidt efter klokken 02.00 i korridoren ved
kahyt 219. En sektion med ubenyttede
kahytter, der skulle renoveres. 

Senere brandtekniske undersøgelser
fastslog, at det højst sandsynligt var en

tændstik eller en
lighter, som satte
ild til papir, senge-
tøj og sengetæp-
per. En cigaretglød
ville ikke have væ-
ret tilstrækkelig til
at antænde bran-
den.

Efter højst otte
minutter fik ilden
fat i gangens væg-
ge, og så gik det
stærkt. Et minut
senere stod hele
korridorafsnittet i
brand. Ilden bred-
te sig videre til den
nærliggende trap-

peopgang og gik hurtigt op i skibet. Rø-
gen sivede i løbet af få minutter op til to
dæk højere oppe, og alarmknapperne
lyste på broen.

Efter røgen kom flammerne.
Da ilden nåede to dæk over arneste-

det, blev flammerne trukket gennem
tværgangen som en ildkugle over til den
anden side af skibet, hvor de gik ned
gennem skibet igen. Flere branddøre
blev aldrig lukket, så branden bredte sig
hurtigt. Røgen fik hurtigt et højt ind-
hold af kulilte, og passagerer og besæt-
ningsmedlemmer havde kun 30 sekun-
der til at komme væk, før de mistede be-
vidstheden. Højst tre minutter senere
ville indholdet af kulilte nå et niveau,
hvor den var dødelig.

Det kunne endda gå hurtigere, fordi
der også var høje koncentrationer af blå-
syre i røggassen. Alt var kaos. De passage-
rer, som vågnede, måtte kravle hen over

omkomne i skibets smalle gange, der
var fyldt med den giftige røg – og mange
nåede ikke ud i den friske luft på dækket.

De overlevende klatrede ned ad rebsti-
ger for at komme i redningsbåde og blev
hjulpet op på andre skibe.

Senere konkluderede myndigheder-
ne, at 158 mistede livet i de første 30 mi-
nutter i den anden brand, der blev opda-
get efter klokken 2 natten til lørdag. Se-
nere døde en passager på hospitalet, så
dødstallet blev 159.

Uenighed
Derefter nåede de første svenske brand-
folk frem til skibet. Brandmester Ingvar
Brynfors og hans folk blev firet ned fra
en helikopter og samledes på skibets

dæk lidt i seks om morgenen. De gik i
gang med at lede efter overlevende og
bekæmpe ilden – og fik i de følgende ti-
mer hjælp fra andre svenske og norske
brandfolk. Men brandslukningen gav
skibet slagside, fordi vandet lagde sig i
de øverste dele af skibet.

Det førte til den første usædvanlige
episode. Kaptajnen, maskinmesteren,
maskinisten og elektrikeren blev fløjet
tilbage til ’Scandinavian Star’ fra det
nærliggende skib ’Stena Saga’. Det skete
på forslag fra elektrikeren, der mente, at
de kunne hjælpe brandmændene med
deres kendskab til skibet.

Men det gik galt. Brandchef Ingvar
Brynfors og de tilbagevendte besæt-
ningsmedlemmer kunne ikke enes om

brandbekæmpelsen. Ifølge Brynfors for-
klarede maskinmesteren, at hvis skroget
hældede mere end 11 grader, ville de om-
bordværende være i stor fare. 

Maskinmesteren forklarede, at hvis
vandet skulle pumpes væk, krævede det,
at der blev lukket for pumperne til sluk-
kevandet. Begge dele kunne ikke køre
samtidig.

Brandfolkene var ellers ved at få styr
på branden, men i de perioder, hvor de
holdt inde med at sprøjte, blussede
flammerne op igen. Ingvar Brynfors for-
klarede senere, at de kunne have slukket
ilden fuldstændig, hvis de ikke havde
stoppet slukningen.

Lang tid senere fandt Brynfors ud af, at
det var muligt på samme tid at 

UNDREN. Den
68-årige tidligere
bjærgningschef
Per-Gunnar Lundin
mener, at norsk
politi har fejlciteret
ham, og forstår det
ikke: »Det er 
meget mystisk,
hvis norsk politi
har skrevet en 
rapport med ting,
som jeg ikke har
sagt«. Foto: 
Magnus Sundberg

Røret var 
allerede 
beskadiget
fuldt ud og 
demonteret, før
Röda Bolaget 
forsøgte at
sænke 
hængedækket
Gisle 
Weddegjerde,
skibsinspektør

21.2.2016. Skibsinspektør mener, at
de påsatte brande på skibet var nøje
planlagt. 

10.4.2016. Selskab bag skibet
forfulgt af skibsbrande. 

15.1.2017. Prisen på skibet blev 
pustet op, og ingen ville købe.

17.9.2017. Forsikringsselskabet 
undersøgte ikke værdien af skibet, før
det blev forsikret. 

...
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scandinavian star undersøgende

pumpe vand ud af skibet og sprøjte
vand på ilden. Det var to forskellige sy-
stemer.

På et tidspunkt forsvandt maskinme-
steren og maskinisten på skibet. Ingvar
Brynfors kom derefter op at toppes med
elektrikeren, der flere gange sparkede
trækilerne væk under dørene, så de luk-
kede. Brandfolkene havde sat kilerne i
for at sikre, at de selvlukkende døre ikke
lukkede. Det var afgørende for brand-
slukningen, at vandslangerne ikke blev
kilet fast i døråbningerne. De åbne døre
var også nødvendige for røgdykkerne, så
de hurtigt kunne slippe væk, hvis de
manglede frisk luft.

Senere forklarede elektrikeren, at han
ville lukke branddørene for at forhindre
ilden i at sprede sig. 

Den norske kommission har konklu-
deret, at der ikke var tale om bevidst sa-
botage, men om to forskellige brand-
strategier, hvor besætningsmedlemmer
ville lukke branden inde, mens brand-
folkene ville åbne dørene for at få brand-
slanger frem til ilden. Men Brynfors me-

ner fortsat, at det
var sabotage af
hans mandskabs
arbejde.

Bugseringen af
skibet begyndte li-
ge før klokken 12
lørdag, og det lyk-
kedes efterhån-
den brandfolkene
at slukke ilden.

Men omkring
klokken tre lørdag
eftermiddag ople-
vede brandmæn-
dene pludselig en
stærk hede, da de
åbnede døre ind
til flere korridorer.

Det var brand 3 på skibet – over 12 timer
efter hovedbranden. Varmen betød, at
brandfolkene måtte slukke ilden udefra.
Men sigteglasset i deres røgmasker
smeltede.

På skift gik brandmændene til angreb
på ilden. Til sidst lykkedes det at slukke
flammerne. Alt var udbrændt i korrido-
ren. Også de passagerer, som i mange ti-
mer havde ligget døde i kahytterne efter
at have indåndet dødelige gasser under
hovedbranden.

Den rutinerede brandmester var over-
rasket. Selv om han havde 31 års erfaring
som brandmand, havde han aldrig ople-
vet noget lignende.

Ingvar Brynfors forstod ikke, hvorfor
det brændte så heftigt. Det var en my-
stisk brand, som blev diskuteret blandt
brandmændene: Hvordan kunne det
brænde på den måde? Nogle gik ud fra,
at det skyldtes den usædvanlige varme i
skroget, mens andre mente, at det var
mystisk.

Kort efter blev ’Scandinavian Star’ an-
bragt ved kajen. Klokken var omkring
21.30. Ingvar Brynfors og hans brand-
mandskab blev afløst. Opgaven var løst.

Men midt om natten – seks timer efter
ankomsten til Lysekil – udbrød der en
meget kraftig brand. Den fjerde brand
opstod i området ved den ellers uskadte
restaurant under broen og styrehuset
og bredte sig til besætningens kahytter.
Nye brandfolk blev sat ind, og sluknings-
arbejdet fortsatte hele natten og en del
af søndagen. Skibet havde nu været hær-
get af mindst fire brande i løbet af halv-
andet døgn.

En bevidst handling
Skibsinspektør Flemming Thue Jensen
fra den danske søfartsstyrelse var ikke

Vi oplevede
det som meget
mærkeligt, at
der igen kunne
udbryde brand,
eftersom al
åben ild var
slukket

Per-Gunnar
Lundin, 
bjærgningschef
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Brand 1
Den første brand opstod om 
natten kort før klokken 2. 
Der var sat ild til sengetøj og 
tæpper uden for kahyt 416 på 
Ybor Deck, men ilden nåede 
ikke at få ordentligt fat, inden 
den blev slukket af passagerer.

Brand 3
Efter klokken 15 lørdag eftermiddag opdagede 
brandfolkene en ny brand på Ybor Deck. Den var 
langvarig, og varmen var så kraftig, at glasset i 
deres røgmasker smeltede. Det viste sig senere, 
at et hydraulikrør var blevet brudt, og spørgs- 
målet er, om den kraftige ild fik næring fra 
hydraulikolie og dieselolie. 

Brand  4
Efter skibet var blevet slæbt til havnen 
i den svenske by Lysekil, opstod en ny 
kraftig brand 8. april midt om natten. 
Det skete på Main Deck i restaurant- 
området under broen og gjorde stor 
skade på skibet. Den var først slukket 
søndag kl. 16. 

Brand 2
Omkring 20 minutter senere brød en 
brand ud foran kahyt 219 på C Deck. 
Papir, papkasser, sengetøj og tæpper 
var blevet samlet sammen og antændt. 
Branden tog meget hurtigt til og bredte 
sig op gennem skibet. Den var død-
bringende for bl.a. passagererne på 
Gulf Deck-etagen ovenover. Røgen 
indeholdt giftig kulilte og blåsyre.

Hovedparten af de omkomne dør på dette dæk

6. april
Kl. 21.45
’Scandinavian Star’ sejler fra Oslo med kurs mod 

Frederikshavn med 383 passagerer og 99 

besætningsmed-lemmer om bord.

7. april
Kl. 1.55
Brand 1 opdages af passagerer, som i løbet af 

kort tid får den slukket. Branden er påsat.

8. april
Kl. 3
Brand 4 bryder ud. Den er kraftig, 

og blandt andet restauranten og broen udbrænder.

Kl. 16
Brandslukningen er officielt afsluttet.

Kl. 2.15
Brand 2 bliver opdaget. Den spreder sig hurtigt 

og bliver senere kaldt hovedbranden.

158 ligger døde som følge af den giftige røg. En person 

dør et par dage senere som følge af forgiftningen.

Kl. 2.45

Kaptajnen og maskinmesteren forlader skibet i en 

redningsbåd sammen med store dele af besætningen.

Kl. 3.20

Stort set alle besætningsmedlemmer og 

passagerer er evakueret fra skibet.

Kl. 4.30

Svenske brandfolk fires ned på det brændende skib 

fra en helikopter.

Kl. 5.30

I dette tidsrum bliver kaptajnen, maskinmesteren, 

en maskinist og chefelektrikeren fløjet tilbage til skibet.

Kl. 6-9

Slæbebåde begynder bugseringen af skibet og 

sætter kurs mod den svenske by Lysekil.

Kl. 11.55

Brandfolkene har stort set fået nedkæmpet ilden.

Kl. 12-13

Brand 3 opdages. Den er meget kraftig og opstår i et om- 

råde, hvor det senere viser sig, at et hydraulikrør er blevet brudt.

Kl. 15

Brandfolkene har fået kontrol med brand 3, 

og den sidste slukning er i gang.

Kl. 20

Skibet kommer til kaj i Lysekil. Brandfolkene forlader skibet.

Kl. 21.30
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klar over, at der havde været flere
brande, da han gik om bord på skibet
søndag eftermiddag 8. april 1990.

Men det fandt han hurtigt ud af, da
han undersøgte ildens arnesteder. Han
mente, at brandmønstret ikke var tilfæl-
digt. Som han i februar sidste år sagde til
Politiken, da han valgte at gå offentligt
ud med sin viden om brandforløbet:

»Det måtte være en bevidst handling,
som var planlagt. Det var ikke en eller an-
den tosse, der var gået forbi og havde
strøget en tændstik«.

Det baserede han på arnestedet for ho-
vedbranden.

»Jeg kunne se, at to madrasbunde var
slæbt halvt ud gennem branddøren i
korridoren, så de forhindrede døren i at
lukke helt, hvis kaptajnen udløste
branddøren«, fortalte han.

Dermed ville ilden ikke blive indkap-
slet og brænde ud i den ubenyttede kor-
ridor. I stedet kunne den brede sig til
trappeopgangen på den anden side af
branddøren. Derved opstod ildkuglen,
som blev trukket op gennem trappetår-
net og over på den anden side af skibet.

Det skete ved hjælp af luft fra vogn-
dækket. Der var sat en skibsklods i skyde-
døren ud til dækket, fortalte Flemming
Thue Jensen.

Det var en skibsklods, som kun besæt-
ningen brugte. Derfor konkluderede
Flemming Thue Jensen: »Det måtte være
en person, som havde et indgående
kendskab til et passagerskib. Hvad en-
ten det så var en passager, som kendte til
skibe, eller et besætningsmedlem«.

Oliebranden
Men han fandt også en korridor, som var
»pulveriseret«. Det var stedet for den
tredje brand, hvor brandfolkene på skift
havde måttet slukke udefra i et minut ad
gangen, fordi den stærke varme fik sig-
teglasset i deres røgmasker til at smelte.

Om formiddagen tirsdag 11. april gik
han hen til brandstedet for at undersøge
det nærmere. Altså få timer før Per-Gun-
nar Lundin og hans folk forsøgte at sæn-
ke hængedækket og måtte opgive, fordi
hydrauliksystemet ikke fungerede.

Flemming Thue Jensen kunne se, at
der havde været en »ekstremt vedvaren-
de brand«. Ifølge skibsinspektøren fik
han øje på, at »hydraulikrøret i korrido-
ren var blevet skilt ad. Her var kilden til
at vedligeholde branden, for inventaret i
kahytterne ville slet ikke have været nok
til at nære ilden«.

Hydraulikrøret havde været intakt
ved skibets afgang fra Oslo, fordi røret
indgik i et system, der hævede og sænke-
de hængedækket.

»Det var sabotage. Det var jeg ikke et
øjeblik i tvivl om«, sagde Flemming
Thue Jensen.

Næringen til ilden skulle så enten væ-
re hydraulikolie eller dieselolie, som
blev pumpet ud gennem det brudte rør.
Det mest sandsynlige er dieselolie, fordi
der kun var små mængder hydraulikolie
om bord, og det er svært at antænde.

Röda Bolagets bjærgningschef, Per-
Gunnar Lundin, undrede sig også over
den kraftige brand, som brød ud under
bugseringen af skibet til Lysekil.

»Vi oplevede det som meget mærke-
ligt, at der igen kunne udbryde brand,
eftersom al åben ild var slukket på ski-
bet. Der var en teori om, at skroget skulle
have været så varmt, at slæbebådene
skulle have skabt så meget vind, at det
skabte en ny brand. Men det lyder ikke
troværdigt. Det tror jeg ikke på«, siger
han og tilføjer: »Af en eller anden my-
stisk grund var der igen gået ild i skibet«.
lars.halskov@pol.dk
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Brand 1
Den første brand opstod om 
natten kort før klokken 2. 
Der var sat ild til sengetøj og 
tæpper uden for kahyt 416 på 
Ybor Deck, men ilden nåede 
ikke at få ordentligt fat, inden 
den blev slukket af passagerer.

Brand 3
Efter klokken 15 lørdag eftermiddag opdagede 
brandfolkene en ny brand på Ybor Deck. Den var 
langvarig, og varmen var så kraftig, at glasset i 
deres røgmasker smeltede. Det viste sig senere, 
at et hydraulikrør var blevet brudt, og spørgs- 
målet er, om den kraftige ild fik næring fra 
hydraulikolie og dieselolie. 

Brand  4
Efter skibet var blevet slæbt til havnen 
i den svenske by Lysekil, opstod en ny 
kraftig brand 8. april midt om natten. 
Det skete på Main Deck i restaurant- 
området under broen og gjorde stor 
skade på skibet. Den var først slukket 
søndag kl. 16. 

Brand 2
Omkring 20 minutter senere brød en 
brand ud foran kahyt 219 på C Deck. 
Papir, papkasser, sengetøj og tæpper 
var blevet samlet sammen og antændt. 
Branden tog meget hurtigt til og bredte 
sig op gennem skibet. Den var død-
bringende for bl.a. passagererne på 
Gulf Deck-etagen ovenover. Røgen 
indeholdt giftig kulilte og blåsyre.

Hovedparten af de omkomne dør på dette dæk

6. april
Kl. 21.45
’Scandinavian Star’ sejler fra Oslo med kurs mod 

Frederikshavn med 383 passagerer og 99 

besætningsmed-lemmer om bord.

7. april
Kl. 1.55
Brand 1 opdages af passagerer, som i løbet af 

kort tid får den slukket. Branden er påsat.

8. april
Kl. 3
Brand 4 bryder ud. Den er kraftig, 

og blandt andet restauranten og broen udbrænder.

Kl. 16
Brandslukningen er officielt afsluttet.

Kl. 2.15
Brand 2 bliver opdaget. Den spreder sig hurtigt 

og bliver senere kaldt hovedbranden.

158 ligger døde som følge af den giftige røg. En person 

dør et par dage senere som følge af forgiftningen.

Kl. 2.45

Kaptajnen og maskinmesteren forlader skibet i en 

redningsbåd sammen med store dele af besætningen.

Kl. 3.20

Stort set alle besætningsmedlemmer og 

passagerer er evakueret fra skibet.

Kl. 4.30

Svenske brandfolk fires ned på det brændende skib 

fra en helikopter.

Kl. 5.30

I dette tidsrum bliver kaptajnen, maskinmesteren, 

en maskinist og chefelektrikeren fløjet tilbage til skibet.

Kl. 6-9

Slæbebåde begynder bugseringen af skibet og 

sætter kurs mod den svenske by Lysekil.

Kl. 11.55

Brandfolkene har stort set fået nedkæmpet ilden.

Kl. 12-13

Brand 3 opdages. Den er meget kraftig og opstår i et om- 

råde, hvor det senere viser sig, at et hydraulikrør er blevet brudt.

Kl. 15

Brandfolkene har fået kontrol med brand 3, 

og den sidste slukning er i gang.
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