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Da “Scandinavian  Star”  brændte  i  april  1990,  og  159  omkom,  var  det  den  største  daværende 
transportkatastrofe i Norden. Siden har “Estonias” tragiske forlis vist, at det igen kan ske, at der 
pludselig forekommer enorme menneskelige tab.

Omfanget  og  omstændighederne  ved  de  to  katastrofer  har  berørt  mange  mennesker  i  de  tre 
skandinaviske lande meget dybt. Scandinavian Star-katastrofen afslørede, at der ikke i Danmark var 
et organiseret og effektivt beredskab, der kunne hjælpe de overlevende og de pårørende. Denne 
katastrofe  har  i  Danmark  medført  en  række  indgreb:  de  sikkerhedsmæssige  forhold  for 
passagertrafik til søs er blevet forbedret; der er etableret amtslige katastrofeberedskaber over hele 
landet, herunder etableret katastrofepsykologiske hjælpeforanstaltninger, og lovgivningsmæssigt er 
kravene til rederes og skibsføreres ansvar skærpet.

Virkningerne  af  en  katastrofe  kan  inddeles  i  to  grupper:  i  de  umiddelbare  og  de  senere.  De 
umiddelbare virkninger vedrører, hvad der sker under selve katastrofen, indtil personen reddes og 
kommer  i  sikkerhed.  De  umiddelbare  virkninger  er  afhængige  af  den  enkelte  persons  grad  af 
livsfare,  kvæstelse,  livsreddende  handlinger,  oplevelse  af  død  og  lidelse  m.v.  Ofte  vil  disse 
virkninger være en direkte følge af, hvor tæt personen er på katastrofens centrum (hvis et sådan 
findes).

Katastrofer til søs adskiller sig fra en række andre katastrofer derved, at skibet eller boreplatformen 
befinder sig på det lunefulde hav. Hvis branden, sammenstødet eller kæntringen overleves, står de 
overlevende over for den opgave at skulle redde sig i sikkerhed.

Generelt  set  sætter  tidligere  undersøgelser  af  skibskatastrofer  fokus  på  de  overlevendes 
katastrofeoplevelser, og kun få ser på de efterladtes reaktioner. Det fælles, overordnede indtryk er 
en ret massiv traumatiseringsgrad hos hovedparten af de overlevende. Manglende kriseintervention 
og behandling ser ud til at forværre de fysiske, psykologiske og sociale problemer. Mange plages 
længe af invaderende billeder, tanker og følelser fra katastrofen. Disse invaderende oplevelser og 
den udtalte angst, der er knyttet til katastrofelignende omstændigheder, er forbundet med megen 
undgåelsesadfærd  og  depression,  mange  samspilsproblemer  og  psykosomatiske  problemer,  øget 
alkohol-,  tobaks-  og  pilleforbrug,  store  skyldfølelser,  konstant  vagtsomhedsadfærd  og  forhøjet 
sygdomsfrekvens. Søfolk vælger ofte andet arbejde eller kæmper med en vedvarende angst, hvis de 
fortsætter deres arbejde. En enkelt undersøgelse viser, at der også forekommer positive forandringer 
i livssyn hos en del af de overlevende.

Børn og unge ser ud til at have samme slags problemer som de voksne. Ingen undersøgelser har 
beskrevet kønsforskelle.  Personer,  der kunne have været med, ser ud til  også at  blive berørt  af 
katastrofer og udvikler symptomer, der minder om de overlevendes - om end i svagere grad. Det ser 
ikke ud til  på baggrund af en af undersøgelserne,  at personlighedsfaktorer er forbundet med en 
bestemt symptomatologi; snarere ser det ud til, at katastrofeoplevelsen eller -situationen udløser en 
række reaktioner hos de overlevende og berørte, som er forholdsvis ensartede.



Halvandet år efter færgebranden på Scandinavian Star deltog 65 personer, 24 overlevende og 41 
efterladte i en undersøgelse. 

En  række  forhold  bidrog  til  et  forøget  antal  symptomer:  kvinder  havde  flere  problemer  end 
mændene,  og  ældre  havde  flere  problemer  end  de  yngre.  Havde  man  været  belastet  af  svære 
begivenheder på arbejde eller i sin familie før eller efter katastrofen, så medførte det en forøgelse af 
symptomer. Godt en femtedel havde forøget deres forbrug af alkohol eller beroligende medicin.

Næsten alle blev støttet  af  deres  nærmeste familie  og venner,  men en femtedel  syntes ikke,  at 
hjælpen var god nok. De, der blev godt støttet af  deres nærmeste,  havde et  forholdsvis mindre 
medicinforbrug, de gjorde mindre brug af lægen, og de havde langt færre symptomer end de, der 
ikke fik en god støtte.

Der  var  store  forandringer  hos  næsten  alle  på  den måde,  at  der  var  sket  en  kraftig  stigning i 
forskellige typer af angst; angst for at der skete de nærmeste noget, angst for at sejle, for at køre 
med  tog,  for  at  være  alene  hjemme  om natten,  m.m.  Et  meget  stort  antal  var  aktive  mht.  at 
undersøge  sikkerhedsforanstaltninger  og  passe  på  sig  selv  og  interessen  for  mediedækning  af 
ulykker m.m. var steget kraftigt.

Der var sket en stor stigning, når det drejede sig om at udtrykke alle slags følelser og i lydhørheden 
over for andres følelser. Godt en femtedel havde - som noget nyt - svært ved at overskue deres 
dagligdag.

Mere end to trediedele var deprimerede, og tre femtedele led af følelsesudsving i betydelig grad. To 
ud af fem led af søvnproblemer og forøget, konstant vagtsomhed. Lidt færre, men mere end en 
trediedel, led af mareridt, skyldfølelse og irritation over andre mennesker i betydelig grad. Godt en 
femtedel  isolerede  sig  fra  andre  og  undgik  situationer,  der  kunne  minde  om  katastrofen.  De 
overlevende havde mange undgåelsesreaktioner og forhøjet alarmberedskab, mere vrede, men også 
mere glæde end gruppen af efterladte. De efterladte led meget af invaderende billeder, tanker og 
følelser fra katastrofen, de følte mere sorg og afmagt, men de havde på den anden side oftere opnået 
nye kvaliteter i forholdet til deres nærmeste.

Undersøgelsen  viser  som  helhed  en  høj  grad  af  traumatisering  hos  ofrene.  I  en  opfølgende 
undersøgelse,  der udkommer i  foråret  95, vil  man undersøge,  hvordan gruppen havde det to år 
senere. En foreløbig konklusion kunne være, at katastrofeofre har brug for en langt mere omfattende 
og målrettet hjælp end tidligere antaget.
ae
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