
Gåden om Scandinavian Star, som er baseret på bogen Branden - 
gåden om Scandinavian Star, som handler om Skandinaviens største 
kriminalsag. 159 mennesker mistede livet som følge af de påsatte 
brande på passagerfærgen natten til den 7. april 1990. I dag er det 
stadig ikke opklaret, hvem der satte ild til skibet, og hvad motivet var.

Foredraget stiller blandt andet skarpt på dubiøse forretningsmetoder 
med links til tvivlsomme forretningsfolk, skattespekulation og elendi-
ge sikkerhedsforhold. Men den er også en beretning om de mange 
mennesker, som blev berørt af mordbranden – og som i dag kræver, at 
sagen bliver opklaret.

Lars Halskov kan desuden sammen med sin bror Morten Halskov 
fortælle om grønlandsskibet Hans Hedtofts forlis 30. januar 1959 med 
udgangspunkt i bogen Skibet der forsvandt. Forliset er siden blevet 
betegnet som Danmarks Titanic, fordi skibet lige som det britiske 
passagerskib Titanic blev betegnet som ude af stand til at synke, men 
alligevel ramte et isbjerg på sin jomfrurejse og sank. Alle om bord på 
Hans Hedtoft omkom.
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Forfatterpræsentation
Lars Halskov (f. 1963) har siden 1996 været ansat på 
Politiken og har især arbejdet med undersøgende og 
fortællende journalistik. I flere perioder har han været 
udsendt som reporter til krise- og krigsområder – især 
på Balkan og i Afghanistan. Desuden har han på 
avisen skrevet om adskillige store danske sager. Fik 
Politikens Hørup-pris i 1998 og fik sammen med et 
tema af kolleger FUJ-prisen i 2013 for undersøgende 
journalistik i web-kategorien.

Forfatteren er aktuel med
Branden - gåden om Scandinavian Star
Han har skrevet bøgerne Det fordømte forår – om krig i Kosova, 2000 (sammen med Kim Faber), 
Skibet der forsvandt, 2009 (sammen med Morten Halskov), Et land i krig, 2012 (sammen med Jacob 
Svendsen) og Branden - gåden om Scandinavian Star, 2015, der også er udkommet på norsk.
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P O L I T I K E N S  F O R L A G

 BRANDEN

Branden på Scandinavian Star natten til den 7. april 1990 er Skandina-

viens største kriminalgåde. 159 mennesker mistede livet som følge af 

de påsatte brande. I dag er det stadig ikke opklaret, hvem der satte ild 

til skibet, og hvad motivet var.

BRANDEN fortæller den ultimative historie om tragedien på Scandina-

vian Star og stiller skarpt på dubiøse forretningsmetoder med links til 

tvivlsomme forretningsfolk, skattespekulation og elendige sikkerheds-

forhold på skibet. 

Den fortæller også om de mange mennesker, som blev berørt af mord-

branden. Fælles for alle overlevende og pårørende til ofrene er, at  

tragedien har præget dem for livet. De har brug for, at der bliver sat et 

punktum for sagen og vil vide, hvad der reelt skete før, under og efter 

mordbranden.

Bogen bygger på forfatterens mangeårige research og indeholder nye 

vigtige oplysninger om hele forløbet.

LARS HALSKOV (f. 1963) er journalist 

på Politiken og har især beskæftiget 

sig med undersøgende og fortællende 

journalistik. Forfatter til bøgerne Det 

fordømte forår – om krig i Kosova 

(sammen med Kim Faber), Skibet der 

forsvandt. Historien om Hans Hedtofts 

gådefulde forlis (sammen med Morten 

Halskov) og Et land i krig (sammen 

med Jacob Svendsen).  

“Jan, du må vågne! Jan, det brænder! 

Du må tage Halvor!”

 Christine stod i sin gule natkjole. 

Brat satte han sig op i sengen. Stadig  

lidt groggy. Virkeligheden trængte kun 

langsomt ind. Christine forsvandt ud ad 

døren. Jan kravlede ud af køjen og tog 

bukser på. Af en eller anden grund tog 

han ikke en trøje på, så han var i bar 

overkrop. Halvor tog han op på armen. 

Drengen var rolig, og det samme var Jan. 

Men da han åbnede døren ud til den 

smalle gang kun omkring et halvt minut 

efter Christine, begyndte alvoren at gå 

op for ham. Det var umuligt at orientere 

sig. Røg dækkede alt. Han kunne ikke se 

væggen, loftet, eller hvor korridoren end-

te. Der var en underlig stilhed. Ingen råb-

te eller løb. Han tænkte, at det måtte 

være som at flyve gennem en tæt sky.

 Pludselig lød en skarp, stærk knitren 

hele vejen ned langs den smalle gang, og 

lyset forsvandt. Det blev buldrende 

mørkt. Han bøjede sig ned for at føle, 

hvor han var. Og så kan han ikke huske 

mere.
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