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Anmodning om oplysninger i sagen om SCANDINAVIAN STAR 

 

 

Kære [navn på pgl. tidligere ansat] 

 

Jeg skriver til dig, fordi du var ansat i Søfartsstyrelsen i 1990.  

 

Som bekendt har der i de seneste måneder været fornyet opmærksomhed 

om branden på SCANDINAVIAN STAR natten til den 7. april 1990. Der 

har også været forlydender om, at Søfartsstyrelsen var i kontakt med 

skibet i perioden fra det blev indsat på ruten mellem Norge og Danmark 

og til ulykken fandt sted. 

 

Hidtil har Søfartsstyrelsen måtte henholde sig til de oplysninger, der 

fremgår af det gamle arkivmateriale, som styrelsen er i besiddelse af. 

Folketinget har imidlertid ønsket, at man tog kontakt til ansatte fra 

Søfartsstyrelsen for om muligt at få sagen yderligere belyst.   

 

Folketingets Retsudvalg har derfor bl.a. bedt erhvervs- og 

vækstministeren om at undersøge, hvilken viden nuværende og tidligere 

medarbejdere i Søfartsstyrelsen havde om SCANDINAVIAN STAR.  

 

Med henblik på at svare Folketinget vil jeg derfor gerne stille dig 

følgende to spørgsmål: 

 

1) Havde du før den 1. april 1990 eller i perioden mellem den 1. april og 

den 7. april 1990, hvor skibet brændte, kendskab til indsættelsen af 

SCANDINAVIAN STAR på ruten mellem Frederikshavn til Oslo? 

 
2) Konstaterede du ved selvsyn SCANDINAVIAN STAR’s 

tilstedeværelse i Frederikshavn inden branden natten til den 7. april 

1990? 

 

Jeg vil understrege, at du ikke er forpligtet til at besvare de stillede 

spørgsmål, men jeg håber, at du alligevel vil overveje at give dit bidrag. 

 

I det omfang du besvarer de stillede spørgsmål, kan du gøre det til Stine 

Mølbak i Søfartsstyrelsen på e-mail stm@dma.dk eller telefonnr. 72 19 

11. august 2016 

Vores reference: 

Sag nr. 2016025389 
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61 75. Hvis du har spørgsmål eller i øvrigt gerne vil tale med os, er du 

velkommen til at kontakte Stine Mølbak.  

 

Jeg håber, at du vil hjælpe os ved at besvare spørgsmålene. Vi vil sætte 

pris på at modtage dit svar senest den 5. september 2016. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Andreas Nordseth 


