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Pressemelding

Til aviser, radio- og TV-kanaler
i Norge, Sverige og Danmark Oslo, 14.03.2015

25 år siden Scandinavian Star:

Minnemarkering i Oslo 7. april 2015

7. april er det 25 år siden mordbrannen på «Scandinavian Star». Støttegruppen inviterer derfor alle
som på en eller annen måte er berørt av ulykken til en markering ved Minnesmerket på Akershuskaia
om kvelden den dagen. Programmet starter kl. 17.40 og vil vare en times tid. Det er tatt høyde for at
representanter for det offisielle Norge og Danmark er til stede. Det er derfor viktig at alle fremmøtte,
inklusiv pressen, har innfunnet seg ved Minnesmerket innen kl. 17:40.

Programmet vil inneholde taler og dikt fra Støttegruppen og andre berørte.
I tillegg til kransnedleggelse blir det sang ved Sjømannskoret.

I kjølvannet av det offisielle programmet legger vi opp til en enkel, uformell samling i Fanehallen på
Akershus festning, primært myntet på de overlevende, etterlatte og andre pårørende. Vi vil gå i samlet
flokk (ca. 800 meter) opp til Fanehallen etter markeringen ved Minnesmerket. I Fanehallen blir det
anledning til å kjøpe seg en koppe kaffe og noe å bite i og mulighet til å si noen ord for dem som
ønsker det. Hvis pressen ønsker intervjuer med enkeltpersoner, kan dette eventuelt foregå her oppe.

Vi håper altså at media vil prioritere å være til stede på Minnehøytideligheten og dekke det vi ønsker å
gjøre til et mest mulig verdig arrangement, spesielt delen ved minnesmerket. Siden tirsdag 7. april er
første hverdag etter påske, sender vi ut denne pressemeldingen i god tid.

Kanskje det også er noen som ønsker å lage noen saker i forkant av selve dagen og arrangementet.
Scandinavian Star-katastrofen er fortsatt høyaktuell, med nylig vedtatt gransking, politietterforskning
og mulig avskaffelse av foreldelsesfristen for denne typen forbrytelser. En forhåndsomtale vil også,
sett med våre øyne være ønskelig, fordi det kan bidra til positiv oppmerksomhet om saken og at flere
involverte blir oppmerksom på minnemarkeringen og velger å møte opp.

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med arrangementets «pressekontakt», Grete Holen, som også vil
være tilgjengelig for media på stedet og i forkant av selve arrangementet, eller hovedansvarlig for hele
opplegget, Ole Arnt Westberg, tlf. 977 00 490 (e-post: oaw@oaw.no).
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