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Oslo, 28. mars 2015

Fra: Scandinavian Star-Støttegruppen
Til: Pressekontakter i Norge, Sverige og Danmark

25 ÅR SIDEN SCANDINAVIAN STAR – mer informasjon om arrangementet

Vi viser til tidligere utsendt mail (av 14. mars 2015) om vår 25 års-markering ved Minnesmerket på
Akershuskaia i Oslo den 7. april kl. 17.40. Vi velger å sende dere alle en oppdatert informasjon nå før
påskeferien.

Hvem kommer
I tillegg til et stort antall berørte – overlevende og etterlatte – vil både HM dronning Sonja, statsminister
Erna Solberg, ordfører i Oslo Fabian Stang og den danske ambassadør til Norge Torben Brylle delta på
arrangementet. Også offisielle representanter fra andre involverte kommuner i Norge og Sverige har meldt
sin ankomst.

Programmet ved Minnesmerket
Som tidligere annonsert vil det bli taler og kransnedleggelse både fra representanter fra Støttegruppen/
andre berørte og det offisielle Norge. I tillegg til et nytt 25 års-dikt fra «huspoeten» og sanger ved
Sjømannskoret. Etter minnehøytideligheten har vi invitert alle som ønsker til et uformelt samvær oppe i
Fanehallen med enkel bevertning.

Pressen
Vi ser ikke bort fra at det kan bli mange medier som ønsker å dekke minnehøytideligheten og kanskje også å
gjennomføre intervjuer med enkeltpersoner om ulike aspekter ved selve saken. Vi har behov for å
organisere dette noe, og ber om at det gjøres konkrete avtaler med undertegnede (overlevende /
mediekontakt) om hvem dere ønsker å snakke med – helst i så god tid som mulig på forhånd. (Noen har
allerede gjort avtaler om intervju med meg.) Av praktiske årsaker vil vi helst også gjerne vite hvilke
medier/omtrent hvor mange journalister som planlegger å møte opp ved Minnesmerket/delta i Fanehallen,
noe dere også er hjertelig velkommen til.

- Ved minnesmerket har vi satt av et eget område for pressen, der også jeg vil befinne meg og være
tilgjengelig. Dette område ligger på høyre side av den lange bygningen når vi står med ansiktet vendt
mot minnesmerket (se vedlagte skisse).

- «Det vil bli anledning til å plassere mikrofoner ved talerstolen for opptak. Dette må dere selv sørge
for i god tid før kl. 17:40 den 7. april.»

- Eventuelle intervjuer må skje enten i forkant av markeringen ved Akershuskaia eller i etterkant
oppe i Fanehallen.

Fint hvis jeg får en tilbakemelding – gjerne på mail - når dere vet om dere kommer. Ta gjerne også kontakt
på telefon om dere har spørsmål eller ønsker å gjøre konkrete avtaler i sakens anledning.

Med vennlig hilsen

for Støttegruppen
Grete Holen
(Tlf. 916 19 363 – mail: holen.grete@icloud.com)

Vedlegg: Skisse minnesmerket


