Minneseremonien i forbindelse med Scandinavian Starulykken for 20 år siden
Tale av Aud Kvalbein, varaordfører i Oslo
Kjære etterlatte og overlevende, kjære alle samme!
Dette er en spesiell dag. Det er gått 20 år siden brannen.
Oslo var det siste stedet 160 av våre medmennesker – mange av dem deres nærmeste – befant seg
på landjorden. Det er viktig å ha et minnesmerke i den byen som var den siste som Scandinavian
Star besøkte før brannen.
Brannen er et vanskelig minne, men det likevel godt å samles for å markere at tjue år er gått. Det
betyr mye for meg å representere kommunen her i dag.
Scandinavian Star katastrofen gjorde enormt inntrykk på oss alle. Mennesker opplevde
forferdelige ting ombord, og smerten hos etterlatte og overlevende har vært stor i ettertid. Selv for
oss som bare opplevde brannen via mediene, har bildene vært uutslettelige.
Etter ulykken ble det opprettet krisesenter her i Oslo. Mange av dere møttes der, og slik ble
grunnlaget for Støttegruppen for etterlatte og overlevende lagt. Det var også minnegudstjenesten
her i Oslo, og etter den ble overlevende og etterlatte invitert til et samvær i Rådhuset. Vi har
registrert at det ble satt pris på. Det er jeg glad for.
I alle disse tjue årene har dere etterlatte vært der for hverandre. Storsamfunnet har dessverre ikke
vært der i den grad vi burde. Vårt fellesskap har mye å lære av hva vi gjorde feil og av hva dere
gjorde riktig.
Vi ble alle preget av denne forferdelige brannen, og mange av oss grått med dere. Jeg håper vi har
lært noe om å ta vare på hverandre.
Det er fortsatt uklart hva som skjedde og hvor ansvaret ligger. Støttegruppen har gjort et utrettelig
arbeid for å finne svar. Det står det stor respekt av. For det er i alles interesse å finne svar.
Uklarheter lager åpne sår som det er vanskelig både for dere og for samfunnet å leve med.
Forhåpentligvis bestemmer det danske Folketinget seg for å starte ny granskning.
I de siste dagene har vi gjennom mediene blitt minnet om konsekvensene som denne brannen fikk
for livet til dere etterlatte. Intervjuene gjør fortsatt stort inntrykk. Å miste noen på denne måten –
så brått å få revet bort familievenner og venner – det snur livet helt på hodet.
Både etterlatte og overlevende bærer på dype erfaringer. Omfanget av en slik katastrofe er nesten
utenfor rekkevidde av menneskelig fatteevne.
Det er i dyp respekt jeg på vegne av Oslo kommune legger ned en minnekrans for dem som mistet
livet i Scandinavian Star ulykken.
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