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Indstilling til Cavlingprisen 

 

 

 

 

7. april 1990 brød passagerfærgen 'Scandinavian Star' i brand på vej fra 

Oslo til Frederikshavn. 159 mennesker mistede livet, og da slukningsar-

bejdet sluttede, begyndte jagten på en forklaring: Hvordan kunne det gå så 

galt?  

 

I de mere end 26 år, der er gået siden branden, har en stribe søforklarin-

ger, retssager og undersøgelser endevendt tragedien. Men sagen er stadig 

uopklaret.  

I februar 2016 blandede en ny stemme sig i debatten. Den pensionerede 

skibsinspektør i Søfartsstyrelsen Flemming Thue Jensen trådte frem i Po-

litiken og fortalte, hvad han så, da han 8. april gik om bord på den ud-

brændte færge. Han brød 26 års tavshed, fordi han – som han selv formu-

lerede det - ikke ville gå i graven med sin viden. Han mener, at norsk politi 

har overset afgørende beviser mod flere af skibets besætningsmedlemmer.  

Det var Politikens Lars Halskov, som skrev Flemming Thue Jensens histo-

rie. Journalisten havde i efteråret 2015 udgivet en meget rost bog om 

'Scandinavian Star' og kunne med den pensionerede skibsinspektørs for-

tælling føre afgørende nye oplysninger ind i sagen.  

Historien i Politiken blev begyndelsen til et nyt kapitel i fortællingen om 

'Scandinavian Star'. Andre medarbejdere i Søfartsstyrelsen trådte frem og 

sluttede sig til kritikken af opklaringsarbejdet, og det stod klart, at myn-

dighederne i flere tilfælde havde undladt at følge oplagte spor.  

Lars Halskov har arbejdet med 'Scandinavian Star' i årevis, og hans histo-

rier om branden har været båret af grundig research, stor fortællekraft og 

ordentlighed i en sag, der har været præget af store følelser. Han har styr 

på de brandtekniske detaljer og har minutiøst gjort rede for det pengespor, 

som myndighederne ikke har fulgt.  

Lars Halskov har med sit arbejde rejst en stribe spørgsmål, som myndig-

hedernes efterforskning ikke har kunnet besvare – heller ikke den seneste 

rapport fra norsk politi, som i august i år meddelte, at de ikke kunne finde 

de ansvarlige for dødsbranden. Denne seneste rapport har mødt heftig kri-
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tik, og det norske Storting har – allerede før rapporten var færdig – bedt 

en kommission kulegrave myndighedernes opklaringsarbejde.  

Det er vigtigt, at journalister er grundige, vedholdende og stærke fortælle-

re. Og det er afgørende, at de bruger deres evner på at kigge magthavere og 

myndigheder i kortene. Lars Halskov har med sine mange fremragende hi-

storier om 'Scandinavian Star' gjort netop det.  

Derfor indstiller vi ham til Cavlingprisen. 

 

Med venlig hilsen 

Indlandschef Bo Søndergaard og chefredaktør Anne Mette Svane 

 


