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TALE VED AVDUKINGEN AV MINNESMERKET ETTER SCANDINAVIAN STAR 
 
Vi er nå endelig samlet for å avduke vårt minnesmerke 
- 16 år etter brannen på Scandinavian Star. 
 
I 1993 startet vi arbeidet for å få satt opp et minnesmerke. Det viste seg å være meget 
vanskelig å finne et egnet sted for plassering - og vi fikk liten respons fra offentlige 
myndigheter. 
 
Arbeidet har vært en lang og vanskelig prosess.  
 
Tidligere ordfører – og nu dessverre avdøde Albert Nordengen – kom inn i prosessen og 
åpnet dørene til Havnevesenet og Oslo kommunes forskjellige etater. Det er beklagelig at 
han ikke er blant oss i dag – men vi er ham stor takk skyldig for det engasjement han 
utviste for at vi skulle få et minnesmerke. 
 
Vi fikk da etterhånden mulighet til å plassere minnesmerket her ved Akershuskaia. Selv 
om vi nå hadde fått denne mulighet så var det ennå mange utfordringer. Det hadde seg jo 
nemlig slik at hele området var under omregulering og det krevdes godkjenning fra 
mange etater.  
 
Heldigvis har alle vært positive og samtidig kommet med gode råd og veiledninger.  
 
VI VIL HER SPESIELT TAKKE:  

• Havnevesenet     
• Akershus festning   
• Forsvarsbygg    
• Byantikvaren  
• Kunstsamlingene  
• Friluftsetaten 
• Og mange flere. 

 
Finansiering av minnesmerket har skjedd ved tilskudd i 1993 og 94 fra kommuner og 
fylkeskommuner hvor omkomne var hjemmehørende - og en del organisasjoner. 
 
I november 2003 sikret daværende Nærings- og Handelsminister Ansgar Gabrielsen 
sluttfinansieringen av prosjektet, slik at det kunne fullføres. Vi er også ham stor takk 
skyldig. Jeg vil også nevne  
- en av hans konsulenter Tonje Sund som vi har hatt et godt samarbeide med. 
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Sist, men ikke minst, vil jeg takke billedhugger Jon Torgersen fra Løten som vi har hatt 
kontakt med siden 1996. Flere forslag har han utarbeidet og vi takker ham for hans 
tålmodighet og mange års godt samarbeide. Resultatet taler etter mitt syn for seg selv.? 
 
 
Når jeg nå om et øyeblikk avduker minnesmerket har vi nådd et mål som har ligget oss på 
sinnet i mange år. 
 
Likevel gjenstår en særdeles viktig sak: Nemlig å få en ny etterforskning av hvem som 
anla brannene på Scandinavian Star. 
 
Dansk og norsk politis etterforskning har vært ufullstendig, og det finnes mange 
ubesvarte spørsmål. 
 
Jeg vil derfor rette en appell til den norske rød-grønne regjeringen, om å nedsette en 
nøytral kommisjon til å gå igjennom det arbeid som er gjennomført. 
 
Slik at vi endelig kan få svar på brannårsaken - og kanskje finne ro. 
           
Jeg vil nå foreta avdukningen, og deretter lese en fakta-tekst samt nedlegge en krans fra 
Støttegruppen.   
 
 
 
HASSE MAGNUSSON 
Styret Støttegruppen 
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