
1. november 2017, København 
 

Til Cavlingkomiteen, 

Jeg indstiller Lars Halskov til Cavlingprisen 2017 for hans artikler om den endnu uopklarede mordbrand på 

passagerfærgen ’Scandinavian Star’, som er bragt i Politiken siden januar 2017. 

I alle de 27 år, der er gået, siden 159 mennesker mistede livet 7. april 1990, har årsagen til branden været 

mudret til af modsatrettede forklaringer og efterforskning, som endte blindt. Lars Halskov har med enorm 

research og forbilledlig formidling ikke kun givet offentligheden et overblik over al væsentlig viden i de 

seneste årtiers måske mest indviklede kriminalsag. Han har også gjort, hvad få andre har formået ved at 

afdække potentielt afgørende fakta, som politiet tilsyneladende har overset.  

I august 2016 henlagde Oslo Politi sagen som uopklaret. Man vidste, at branden var påsat, men opgav at 

finde både gerningsmændene og et økonomisk motiv for, at forsikringssvindel lå bag mordbranden. I stedet 

for at stole på, at den årelange politiefterforskning havde afdækket alt, har Lars Halskov utrætteligt og 

trods modstand fra myndighederne afdækket hidtil ukendte sider af sagen. 

15. januar 2017 afslørede Lars Halskov, at Scandinavian Stars værdi blev pustet op blot en uge før 

mordbranden. Ind til da havde den danske forretningsmand, der formidlede salget af skibet ugen inden 

branden, erklæret over for politiet, at der var tre seriøse købere til prisen på 21,7 millioner dollars, hvorfor 

det kun var logisk, at forsikring på skibet blev fordoblet til hele 24 millioner dollar. Halskov afdækkede, at 

ingen af disse mulige købere ville købe færgen til den pris, som blev anset for at overstige færgens værdi 

mindst to gange. Et økonomisk motiv, som politiet ikke havde kunnet finde, var dermed gravet ud. 

17. september 2017 kunne Halskov fortælle, at rederiet bag Scandinavian Star selv fastsatte den høje 

forsikringssum, og at forsikringsselskabet aldrig efterprøvede skibets reelle markedsværdi. Det kom frem, 

da Halskov via centrale kilder og ikke tidligere kendte dokumenter rekonstruerede forhandlingsforløbet om 

forsikringspengene. Disse oplysninger indgik ikke i hverken politiets eller en undersøgelseskommissions 

rapporter. Havde de det, kunne et økonomisk motiv for forsikringssvindel potentielt være etableret. 

8. oktober 2017 sandsynliggjorde Halskov, at egentlig fordrejning af fakta har fundet sted. Der skete med 

nyheden om, at et centralt vidne i efterforskningen mener, at afhøringer af ham er blevet misbrugt for at 

fremme en konklusion om, at en tredje brand ikke blev bevidst fremmet på Scandinavian Star. Om en tredje 

brand blev foranstaltet bevidst er afgørende for at indkredse, hvem der kan have gjort det. Politiet har i 

flere tilfælde hverken villet be- eller afkræfte, om de har overset, undladt og fordrejet afgørende 

oplysninger i efterforskningen. Alligevel er Halskov blevet ved at grave nye forhold frem.  

Halskovs imponerende afdækning af den mangelfulde efterforskning tager afsæt i en årelang dækning af 

sagen. Hvor andre har forladt sig på politiets vurdering, har Halskov selv sat sig ind i tekniske detaljer og 

fulgt pengene i sagen. Hans dækning førte i 2015 til udgivelse af bogen 'Scandinavian Star'. Alt er foregået 

med en vedholdende vilje til at formidle et følelsesladet emne med en stor ordentlighed.  

I en tid med flygtige nyheder, og hvor myndigheder og virksomheder bruger stadig flere penge på at styre 

meningsdannelsen, er et særligt behov for grundig, utrættelig og sandhedssøgende journalistik, som ikke 

holder inde, fordi den mødes med ’ingen kommentarer’, eller fordi et spor ender blindt.  

Lars Halskov fortjener Cavlingprisen for systematisk, vedholdende og uforfærdet at påpege myndigheder og 

magthaveres fejl og mangler i efterforskningen af Skandinaviens største mordgåde siden 2. Verdenskrig. 

Med venlig hilsen 

Per Thiemann 


