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ABSTRACT 

Scandinavian Star - the physical, psychological and social effects 3½ 
years after a catastrophe. Ask Elklit, Lona Bjerre Andersen & Tine 
Arctander. 

In April 1990 a fire onboard the ferry "Scandinavian Star" killed 159 peo-
ple. This study is a continuation of an earlier study (Elklit & Andersen, 
1994) and examines the aftermath of the catastrophe in 47 persons; 18 sur-
vivors and 29 bereaved, 42 months later, and two years of the first study. 
The group was studied by means of five questionnaires. 

During the last two years 43% have changed their working positions. 61% 
have experienced stressing life events in the period, and 39% feel troubled 
by problems at work or in the family at the time of the study. 

There is a rise in anxiety connected with public transportation, but there are 
no significant changes in anxiety in general, concern of loss of family, se-
curity behavior, media habits concerning death and accidents, and capacity 
to master daily life. Emotional life and social relations have remained more 
open and intimate for many, but the tendency to withdraw and become irri-
table has increased in others. 

The IES-score has dropped from 29 to 27.3; for the survivors the IES is 
21.7, and for the bereaved it is 30.5, due to a high level of invasion. For the 
latter there is a rise in the level of avoidance reactions. 

About half are troubled by depression, emotional lability, irritation and 
tenseness in a distressing degree. Between 20% and 40% of the group are 
distressed by six other posttraumatic symptoms.  

The very modest fall in symptom levels could indicate a stabilization at a 
rather high level, which combined with the rise in the level of isolation and 
irritability give occasion for concern. 
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INDLEDNING 

I 1991 foretog Tine Arctander en undersøgelse (Arctander, 1992) af reakti-
oner og symptomer hos de overlevende og efterladte fra “Scandinavian 
Star”. Data fra denne undersøgelse blev yderligere bearbejdet og resultater-
ne blev beskrevet i Elklit og Andersen (1994). 

I forlængelse af sin første undersøgelse foretog Tine Arctander i efteråret 
1993 en opfølgende undersøgelse af de overlevende og efterladte fra 
"Scandinavian Star" for at se hvilke forhold, der måtte have ændret sig i 
løbet af de to år, som var gået siden den første undersøgelse. 

Nærværende rapport redegør for 1993-undersøgelsen og er på mange må-
der en forlængelse af rapporten fra 1994, idet der er anvendt den samme 
metodik. 

En række af foretagne analyser og den afsluttende diskussion i første rap-
port har også gyldighed for resultaterne i nærværende rapport. De to rap-
porter udgør således en enhed, - metodemæssigt, analysemæssigt og teore-
tisk. Rapporterne kan med fordel læses i sammenhæng. 

Målsætningen med denne undersøgelse er at kortlægge traumatiseringsgra-
den hos de overlevende og efterladte 3½ år efter katastrofen. 

Undersøgelsen er den første danske opfølgende langtidsundersøgelse af en 
svært traumatiseret gruppe, og resultaterne vil derfor kunne give et indblik i 
"om tiden læger alle sår," som folkevisdommen udsiger, eller om traumati-
sering efterlader sig vedvarende spor. 
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"SCANDINAVIAN STAR" OPFØLGNINGSUNDERSØGELSEN 

Population og dataindsamling 
I 1993, 3½ år efter katastrofen, kontaktedes de 65 katastroferamte, som i 
1991 deltog i den første undersøgelse af Scandinavian Star katastrofen. De 
fysiske, psykologiske og sociale eftervirkninger af denne katastrofe er ble-
vet belyst i Arctander (1992) og Elklit & Andersen (1994). 47 katastrofe-
ramte indvilligede i at deltage i opfølgningsundersøgelsen med henblik på 
at kunne påvise eftervirkningerne 3½ år efter katastrofen samt påvise for-
andringer i perioden 1991 - 1993. Det er en svarprocent på 72. Frafaldet på 
28% kan betegnes som meget beskedent sammenlignet med andre kata-
strofeundersøgelser. 

Både overlevende og efterladte deltager også i anden omgang. 18 af de ka-
tastroferamte er overlevende, 29 er efterladte. De efterladte har mistet ét 
eller flere nære familiemedlemmer ved katastrofen. D.v.s. forældre, sø-
skende, ægtefælle, børn eller børnebørn. I 1991 deltog 24 overlevende og 
41 efterladte i undersøgelsen. Det samlede bortfald er 25% i gruppen af 
overlevende mod 29% i gruppen af efterladte. 

Gruppen af overlevende består af 9 mænd og 9 kvinder, mens gruppen af 
efterladte består af 5 mænd og 24 kvinder. Undersøgelsesgruppen består 
ialt af 70% kvinder (33 personer), mens 30% (14 personer) er mænd. Un-
dersøgelsesgruppen på 65 personer ved første undersøgelse bestod af 42% 
mænd (27 personer), mens 58% var kvinder (38 personer). 

Undersøgelsesredskaber  
De katastroferamte er blevet bedt om at udfylde 5 spørgeskemaer. 

Denne undersøgelse består af de samme spørgeskemaer som den første un-
dersøgelse, hvor skemaerne er beskrevet mere udførligt. Der henvises der-
for til denne rapport (Elklit & Andersen, 1994). 

Enkelte ændringer forekommer dog i forhold til den første undersøgelse; 
spørgsmålsreducering og -tilføjelser i skema 1 og inddragelse af be-
svarelser på et nyt skema; skema 5. I det følgende gives en kort beskrivelse 
af skemaernes indhold og tilføjelserne. 
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Skema 1  
Dette skema indeholder 18 spørgsmål om faktuelle forhold; civilstand, ar-
bejdsforhold (fuldtidsarbejde eller overførselsindkomst), problemer (for 
eksempel i privatlivet eller på arbejdspladsen), stressende hændelser (for 
eksempel dødsfald eller sygdom), kontakt til læge, kontakt til psykolog, 
kontakt til socialrådgiver eller advokat og deltagelse i de to weekend-møder 
i Ebeltoft. Udover disse spørgsmål er tilføjet fire åbne spørgsmål; 8a: 
Hvordan synes du selv, du har klaret alt det, katastrofen har udløst? 8b: 
Hvad har hjulpet dig bedst? 8c: Er der noget, der har forværret din situa-
tion? Og 9: Har du lært noget? - Er der kommet noget positivt ud af det? 

Skema 2  
Skemaet er udledt af interviews med de 65 katastroferamte i den første un-
dersøgelse af katastrofen. Det indeholder 35 spørgsmål, som drejer sig om 
ændringer i en række vaner og følelsesmæssige forhold for de katastrofe-
ramte. Spørgsmålenes forskellige indhold er kategoriseret i seks overord-
nede faktorer, der angår det samme indhold; utryghed, sikkerhedsadfærd og 
-bekymringer, interesse for mediernes dækning af ulykker m.m., følelses-
udtryk, overblik/beslutningstagen samt netværksrelationer. Svarmulighe-
derne er: ja, nej, af og til. Skemaet er uændret. 

Skema 3 - Impact of Event Scale (IES)  
IES er et redskab, der kan måle egenskaber ved den informationsforarbejd-
ningsproces, som en nyligt traumatiseret person anvender. 

Skemaet er udviklet af Horowitz, Wilner og Alvarez (1979), og består af 15 
spørgsmål, hvoraf 7 spørgsmål angår invaderende reaktioner, og 8 spørgs-
mål angår undgåelsesreaktioner. Undgåelses- og invaderende reaktioner 
kan defineres som hhv. forsøg på at glemme og undgå stimuli i forbindelse 
med katastrofetraumet og som en oplevelse af slet ikke at kunne holde 
traumet ude af ens tanker og adfærd.  

Den katastroferamte har 4 svarmuligheder; tit, af og til, sjældent, slet ikke. 
Disse svarmuligheder tildeles værdierne hhv. 5, 3, 1 og 0. På basis af sco-
ringen af de 15 enkelte variabler tages også højde for tre overordnede vari-
able, som er de 7 invaderende reaktioner sammenlagt, de 8 undgåelsesreak-
tioner sammenlagt og IES-total. Skemaet er uændret. 
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Skema 4 - Post-traumatic Symptom Scale (PTSS-10)  
PTSS-10 indeholder 10 spørgsmål om den katastroferamtes følelsesliv og 
fysiologiske reaktioner. Skemaet er udviklet af Holen, Sund og Weisæth, 
(1983), og Holen, (1990, 1993). Det bygger hovedsageligt på DSM-III-
kriterier. (APA, 1980). 

Den katastroferamte angiver i hvilken grad, han/hun føler sig ramt af det 
pågældende fænomen på en skala fra 0 - 7. Graden 1 betyder, at man sjæl-
dent eller aldrig er plaget af de pågældende følelser, graden 7 betyder, at 
man er meget plaget. Grader over 4 anses for belastende. Skemaet er uænd-
ret. 

Skema 5  
Dette skema består af en blank, linjeret side, hvor den katastroferamte har 
mulighed for at tilføje noget, gøre opmærksom på yderligere oplysninger af 
forskellig art, som han/hun opfatter som væsentlig (for eksempel give en 
uddybende forklaring af ens følelsestilstand).  

Skemaet indledes med ordlyden: "Nu har du svaret på en række spørgsmål, 
men der kan jo være mange andre tanker og følelser forbundet med det, du 
har været udsat for. Jeg vil derfor gerne til sidst spørge dig, om du har lyst 
til at føje noget til, fortalt helt med dine egne ord". 

Yderligere information om population, dataindsamling og under-
søgelsesredskaber findes i Elklit & Andersen (1994). 

Statistiske mål 
I en række af de efterfølgende tabeller er de statistiske sammenhænge mel-
lem faktorer beskrevet ved hjælp af chi2 (χ2) og gammaværdier (γ). Chi2 
belyser relationen mellem to variabler ud fra en forventning om en jævn 
fordeling i matricens celler. Chi2 er derfor velegnet til at belyse ikke-liniære 
(f.eks. kurveformede) sammenhænge.  

Gammaværdier beskriver styrken af sammenhænge mellem to ordinal vari-
able, der er skalérbare på den måde, at der optræder en rangorden, og de to 
ordinal variabler er "symmetriske"; det antages ikke, at der er afhængighed 
mellem de to variable. Styrken udtrykkes ved et tal mellem +1.00 og -1.00. 
Plus 1.00 betyder, at sammenhængen er direkte og positiv, d.v.s., at når den 
ene variabel øges, øges den anden fuldstændig tilsvarende. En negativ eller 
omvendt sammenhæng betyder, at når den ene variabel øges, falder den 
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anden variabel tilsvarende. Værdier, der er større end +/- .30, regnes tradi-
tionelt set for signifikante. I nogle af beskrivelserne fremhæves også korre-
lationer, der ikke er signifikante, idet disse er udtryk for forandringer i for-
hold til oplevede eftervirkninger i 1991.  

Pearson´s korrelationskoefficient er et mål for sammenhæng melem to vari-
able, der kan måles som intervaller, hvor forskellene mellem to trin skal 
være ens. 
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RESULTATER AF SKEMA 1 

Et antal varierende mellem 36 - 46 katastroferamte besvarer spørgsmålene i 
skema 1.  

Civilstand 
17% (8 personer) af de katastroferamte er enlige, mens 83% (38 personer) 
er samlevende. I 1991 var 23% enlige, mens 77% var samlevende.  

Arbejdsforhold 
54% (25 personer) lever på forskellige former for overførselsindkomster, 
mens 46% (21 personer) har fuldtidsarbejde. I 1991 levede 38% på over-
førselsindkomster, mens 62% havde fuldtidsarbejde. På det arbejdsmæssige 
område er der sket et betydeligt fald i antallet af fuldtidsarbejdende. 

Stressende hændelser  
61% (28 personer) har inden for de to år, der er gået siden sidste under-
søgelse, oplevet stressende hændelser (for eksempel sygdom eller dødsfald) 
i deres liv. Det tilsvarende tal i den første undersøgelse var 51%. 

Oplevelsen af problemer for øjeblikket 
Med hensyn til oplevelsen af problemer for øjeblikket (for eksempel i pri-
vatlivet eller på arbejdspladsen) har 39% (18 personer) sådanne problemer, 
mens 61% (28 personer) ikke har.  

Før katastrofen 1991 1993 

23% 40% 39% 

 

Dengang katastrofen skete, havde 23% af de katastroferamte i forvejen 
problemer i forhold til deres nærmeste og/eller deres arbejde. I 1991 ople-
vede 40% stadig sådanne problemer. Niveauet er tilsyneladende stabilt. 
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Kontakt med professionelle hjælpere 
3½ år efter katastrofen har 35% (16 personer) kontakt med en læge, 26% 
(12 personer) har kontakt med en psykolog eller psykiater, og 9% (4 perso-
ner) har kontakt med en socialrådgiver eller advokat. I 1991 var procenttal-
lene hhv. 42, 23 og 15. Behovet for professionel hjælp har tilsyneladende 
ikke ændret sig. 

Deltagelse i Ebeltoft-møderne 
Endelig har 59% (27 personer) deltaget i de to weekend-møder i Ebeltoft. 
Forløbet af disse møder er beskrevet i Arctander (1991). Denne variabel 
indgik ikke i undersøgelsen 1½ år efter katastrofen. De faktorer, der kende-
tegner mødedeltagerne er behandlet i et særskilt kapitel. 

Antal mistede 
41 personer mistede et eller flere familiemedlemmer ved katastrofen. 21 
personer mistede ét familiemedlem, 3 personer mistede to, fjorten personer 
mistede fire og tre mistede seks familiemedlemmer. Den her nævnte forde-
ling p.g.a. korrigerede oplysninger er en anelse anderledes end tabel 2 i 
Elklit og Andersen (1994). Variablen ‘antal mistede’ indgik ikke i analyse-
ne af svarene fra 1991-undersøgelsen. I bilag 1 vises alle signifikante kor-
relationer. 

De med flere mistede har oftere kontaktet en præst og talt med vedkom-
mende et større antal gange end dem med ét dødsfald. De vurderer i højere 
grad den hjælp, de har fået fra præsten, som en god hjælp. De har som 
gruppe sjældnere kontaktet en psykolog og de, der har, har talt forholdsvis 
få gange med vedkommende. Hjælpen fra psykologen vurderes ret negativt. 

De med flere tab mødte relativt stærkt frem på fællesmøderne i Ebeltoft. 

Bilag 1 viser, at de med flere tab i 1991 var kendetegnet ved, at de ofte 
havde opnået en ny slags nærhed til de nærmeste. Den større åbenhed viste 
sig også i ændret indstilling til at tale om alvorlig eller livstruende sygdom, 
og i en mindre utryghed ved at være sammen med mange mennesker, som 
man kender.  

Hos de med flere tab var følelsen af at "ingen kan hjælpe mig" forholdsvis 
mere udbredt i 1991. Det samme var angsten for at sejle med en færge. 
Angsten for at sejle er blevet mindre for dem med flere tab i 1993. Angsten 
for at flyve og være alene hjemme om dagen er også blevet mindre. 
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Bekymringen for eget helbred har ikke ændret sig hos dem med flere tab i 
perioden 91-93. Det samme gælder den højere lydhørhed overfor andre ge-
nerelt. Lydhørhed overfor andres sorg er blevet større i perioden 91-93, 
mens det i samme periode er blevet sværere at vise vrede og gråd. 

Hos de med flere tab kredser tankerne forholdsvis mere om at beskytte fa-
milien, og der er mere frygt for at der er sket de nærmeste noget. Forholds-
vis mange har svært ved at overskue dagligdagen, tage beslutninger og er 
forsigtige med at kaste sig ud i nye udfordringer. Der er til gengæld en 
stigning m.h.t. at ville tale om svære ting og en afstandtagen fra den hold-
ning, at alvorlig sygdom og død tilhører privatlivets fred. 

To invasive forhold er blevet mindre i perioden 1991-93 for dem med flere 
tab, nemlig de situationer, hvor andre/alt ting kunne bringe tankerne og fø-
lelserne frem igen (spm. 11 og 14 i IES); men tendensen til undgåelsesad-
færd (følelsesløs ved tanken) er blevet sjældnere. Til gengæld er fire situa-
tioner præget af invaderende forestillinger blevet hyppigere for dem, der 
har lidt flere tab (se bilag 1). 

Fra PTSS-10 skemaet (bilag 1) ses, at vagtsomheden er blevet mindre for 
dem med flere tab udtalt; til gengæld er tendensen til depression og følel-
sesmæssig labilitet øget. 

Med hensyn til om og hvordan traumatiseringsgraden er afhængig af antal 
mistede kan der konkluderes, at de personer, der har mistet flere pårørende, 
har sværere ved at udtrykke deres følelser, men de er mere lydhøre overfor 
andres problemer. På flere områder er deres angst blevet mindre, men på 
andre områder, når det drejer sig om familien og helbredsbekymringer, har 
de ikke fået det bedre. 

De med flere tab invaderes stadigvæk i høj grad af billeder, forestillinger 
og følelser fra katastrofen, og graden af depression og labilitet er steget. 
Hodgkinson et al. (upub.) fandt, at de, der havde mistet flere pårørende ef-
ter “Herald of Free Entreprise” forlis, var mere ængstelige, men ikke mere 
deprimerede end de, der havde mistet én af deres nærmeste. Vi finder ingen 
forskel m.h.t. graden af angst og en stigning i omfanget af depression hos 
de, der har lidt flere tab. Forskellen kan skyldes de forskellige tidsperioder, 
der er anvendt i de to undersøgelser, eller muligvis metodiske forhold. 
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Vurdering af egen mestring 
Dette spørgsmål (8a) angår den katastroferamtes opfattelse af, hvordan 
han/hun er kommet igennem alt det, som katastrofen har udløst. Alle 47 
personer svarer på spørgsmålet. Svarene kan inddeles i to overordnede til-
stande: “godt” eller “det er stadig meget svært”. De katastroferamte anven-
der i høj grad selv disse betegnelser for deres nuværende tilstand, men i 
enkelte tilfælde er betegnelsen udtryk for vores tolkning af svarbeskrivel-
serne bl.a. på basis af besvarelserne fra skema 5. 

Hvad kendetegner de personer, som selv vurderer, at de har klaret proble-
mer efter katastrofen godt? 

29 katastroferamte (62%) synes, at de er kommet godt igennem alt det, som 
katastrofen har udløst (udover betegnelsen "godt" anvender enkelte kata-
stroferamte betegnelsen "rimeligt godt", "fint", "meget godt", og "udmær-
ket").  

Nogle fortæller, at de klarer problemerne i hverdagen fint; andre føler sig 
stolte af at have kunnet klare den nye livssituation efter katastrofen; enkelte 
tænker ikke længere meget over det skete. For de fleste gælder dog, at de 
trods følelsen af at mestre deres situation godt stadig har katastrofen tæt på 
livet. Mange nævner, at de af og til græder, er meget følelsesfulde og har 
søvnproblemer.  

En af de katastroferamte udtaler: "Jeg synes, jeg har klaret det godt - taget i 
betragtning at det altid er svært at miste sine rødder". Denne oplevelse sy-
nes at gælde for flertallet. 

En anden udtaler: "Jeg synes egentlig, jeg har klaret det godt, eller rettere, 
katastrofen fik mig til at tænke seriøst over mit liv, og gav mig et tiltrængt 
spark til at tage nogle eksistentielle, grundlæggende beslutninger meget 
hurtigt. Så vidt jeg kan se med held". En tredje skriver: "Jeg synes, jeg har 
klaret det godt. Jeg er en lille smule stolt af mig selv, jeg havde ikke troet, 
jeg kunne klare sådan en situation". 

Variablen "vurdering af egen mestring" er korreleret med alle variabler fra 
undersøgelsen både i 1991 og 1993.  

Som det ses i bilag 2, skema 1, hænger en positiv mestringsvurdering sam-
men med ung alder og få eller ingen børn. Der var få belastende problemer 
i oktober 91, i perioden 91-93 og i oktober 93. Der har været et meget be-
skedent brug af offentlige tilbud - læge, præst, psykolog og advokat. Få har 
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deltaget i Ebeltoftmøderne. Arbejdssituationen har ændret sig i retning af, 
at flere har fået fuldtidsarbejde i 1993.  

Af bilag 2, skema 2, fremgår det, at en positiv mestringsvurdering er knyt-
tet til ikke at vise følelser overfor andre, mindre forekomst af en ny slags 
nærhed til de nærmeste. Indstillingen “ingen kan hjælpe” er derimod min-
dre almindelig og gruppen undgår ikke avisartikler og tv-udsendelser om 
sygdom, ulykker og død. 

De undgår til gengæld at tale om alvorlig sygdom og død og mener, at syg-
domme tilhører privatlivets fred. 

De havde i 1991 nogen utryghed ved at være alene hjemme om dagen, men 
denne utryghed er forsvundet i 1993. I 1991 var der en beskeden utryghed 
ved at være sammen med mange mennesker, der var fremmede for dem. 

De har ikke problemer med at overskue dagligdagen, og deres tanker kred-
ser ikke om at skulle beskytte deres familie. 

I 1993 toner et positiv billede frem med stor lydhørhed overfor andres sor-
ger og glæder. Desuden kan de, det har en positiv mestringsvurdering, føle 
mere umotiveret glæde ved tilværelsen, de har færre vanskeligheder ved at 
træffe beslutninger, mindre angst, som får dem til at undersøge sikkerheds-
foranstaltninger, mindre utryghed ved at være sammen med mange menne-
sker, som de kender. Endelig er de blevet bedre til at vise angst overfor an-
dre. 

Billedet fra IES og PTSS-10 (bilag 2) viser det samme positive billede af 
relativ få invaderende forestillinger og ingen eller milde grader af sympto-
mer.  

Hovedindtrykket er en god social og personlig tilpasning måske opnået på 
baggrund af en vis følelsesmæssig tilbageholdenhed på egne vegne. Den 
beskedne forekomst af invaderende forestillinger er sandsynligvis en væ-
sentlig forklaring på den vellykkede tilpasning. Andre væsentlige forhold 
er nok alderen, den forbedrede arbejdssituation, fravær af egne børn og det 
ansvar, som dette indebærer. 

Hvad kendetegner de personer, som selv vurderer, at de har haft det svært 
siden katastrofen? 
18 katastroferamte (38%) synes, at de har svært ved at komme igennem alt 
det, som katastrofen har udløst. De føler sig stadig domineret af efterreak-
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tioner, for eksempel dårligt humør, manglende lyst til selskabelighed, min-
dre tålmodighed og tendens til at fare op over småting. Der bruges meget 
energi i form af tanker på katastrofen, og mange føler sig bitre. Flertallet 
føler sig mærket af det faktum, at intet bliver som før!  

En forklarer: "Jeg synes ikke, jeg er kommet helt over det endnu. Jeg går 
stadig tit og græder, når jeg er alene. Før var jeg ellers én, der altid kunne 
se lyst på alt, men sådan er det desværre ikke idag. Jeg ville ønske, det go-
de humør kunne komme igen". En anden skriver: "Du kan kun hjælpe dig 
selv. Jeg har brugt alle mine kræfter og ressourcer på at komme videre - 
for mine børn og to børnebørns skyld, men der har heller ikke været kræfter 
til andet. Stor selskabelighed som før får jeg aldrig lyst til mere". En tredje 
udtaler: "Det har været meget hårdt. Min tålmodighed har været meget lille 
overfor familien. Jeg farer hurtigt op". 

Hvad hjalp mest? 
På spørgsmål (8b) om, hvad der har været den største hjælp i mestringen af 
katastrofen, har en enkelt undladt at besvare, og en enkelt har svaret "ved 
ikke". De resterende personer har angivet forskellige former for hjælp.  

34 personer (76%) mener, at dét at tale med nogen om katastrofen har væ-
ret den største hjælp. Heraf synes tre fjerdedele, 26 personer, at det har væ-
ret bedst at tale med familie og venner. Oftest nævnes ægtefællen eller en 
søster fra familien, i fire tilfælde nævnes, at det har været en hjælp, at der 
har været små børn at tage sig af. En sjettedel synes, at terapi har været den 
bedste hjælp, og en sjettedel synes, at det har været bedst at tale med kolle-
gaer. Også en sjettedel póinterer, at det er vigtigt at tale om katastrofen igen 
og igen. Et mindre antal synes, at det har været bedst at tale med andre i 
samme situation og at tale med naboer.  

De fleste nævner flere personer, de synes, det har været vigtigt at tale med, 
for eksempel både at tale med familie, venner og kollegaer. 

Et mindre antal synes, at det har hjulpet bedst at skrive om katastrofen eller 
glemme den. Desuden nævnes bl.a. havearbejde, humor, at læse om kata-
strofen, deltidsarbejde og at flytte.  

Forværrende belastninger 
På spørgsmål (8c) om "Er der noget, du synes har forværret din situation?" 
undlader 10 at svare, en enkelt svarer "ved ikke" og 17 svarer "nej" uden 
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yderligere forklaring. De resterende 18 oplyser forskellige faktorer, der be-
laster dem. 

Et mindre antal oplyser, at deres situation forværres af en øget utryghed 
(for eksempel ved færgesejlads og i mørke), øget sårbarhed (for eksempel 
mere følsom overfor modgang), dødsfald i familien og "dårlig" omtale af 
katastrofen i dagspressen. Desuden nævnes bl.a., at man ikke får talt nok 
om katastrofen, at man har fået professionel hjælp for sent, utilfredshed 
med forsikringsdom og med dommen over de tiltalte i Scandinavien Star 
sagen. 

Lært noget? Positivt udbytte? 
På spørgsmål (9) "Har du lært noget af det? - Er der kommet noget godt ud 
af det?" undlader 6 at svare, 4 svarer "ved ikke", 7 synes, at de hverken har 
lært noget eller kan se noget positivt, mens 7 synes, at de har lært noget, 
omend intet positivt. Disse 7 og det resterende antal (=23) svarpersoners 
besvarelser samler sig om fire overordnede former for nyt indhold i deres 
liv.  

1) Selvsikkerhed og selverkendelse 

 En stor gruppe (17 personer) oplever 3½ år efter katastrofen en større 
selvsikkerhed (for eksempel i pressede situationer), og øget evne til 
selverkendelse.  

 En udtrykker sig således: "Jeg er blevet et mere helt menneske, jeg 
kender mig selv. Min livsførelse og glæde er større. Jeg tør vise, hvem 
jeg er som menneske". En anden forklarer: "Jeg synes, jeg er blevet 
stærkere, end jeg var før ulykken. Jeg er blevet bedre til at tåle mod-
gang og problemer". En tredje skriver: "Man har fået ny viden om een 
selv - hvordan man reagerer i ekstreme situationer. Man finder nye 
sider af sig selv, både gode og dårlige". 

2) Lever livet nu og sætter grænser 
 11 katastroferamte lever idag mere intenst end tidligere. Opfattelsen 

er, at livet bør leves nu, og man tager een dag ad gangen. Tidligere 
store problemer er blevet små problemer, mange er taknemmelige for 
livet, og man er i højere grad opmærksom på egne behov. Det bevir-
ker, at man oftere sætter grænser; siger fra overfor initiativer, man 
egentlig ikke har lyst til.  
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 En af de katastroferamte forklarer: "Vi har taget vores liv op til over-
vejelse,- hvad vil vi? - Og taget konsekvenserne. Vi har sagt vores job 
op, flyttet på landet, hvor vi har mere tid til hinanden. Vi gør stort set 
kun det, vi selv har lyst til. Vi er opmærksomme på, om vores børn har 
det godt". En anden udtaler: "Problemer, som før var store, er blevet 
meget små. Jeg føler, jeg er blevet mere taknemmelig for livet, fordi 
jeg har fundet ud af, hvor skrøbeligt og kostbart det i virkeligheden er. 
Jeg lever nok mere her og nu". En tredje udtaler: "Jeg har lært at sige 
fra. Jeg ved, hvor jeg har mine venner. Og jeg har lært, at du bliver 
stærk på en anden måde af så megen sorg og smerte. Du ser med helt 
andre øjne på mange ting og prioriterer andre ting end før". 

3) Øget forståelse for andre 
 8 katastroferamte oplyser, at katastrofen har lært dem at forstå andre 

mennesker bedre. De er blevet mere opmærksomme på andres pro-
blemer og behov. De føler også, de er blevet bedre til at lytte og hjæl-
pe andre.  

 En skriver: "Jeg har lært, at man skal have tid til at tale med folk, der 
har det svært. Det har jeg nok ikke været så god til før". En anden ud-
taler: "Idag har jeg udviklet stærkere følelser overfor andres tragedier 
og føler en større trang til at hjælpe". 

 Enkelte gør dog opmærksom på en anden følelse i forhold til andre; 
deres problemer synes små sammenlignet med katastrofetraumet. En 
forklarer: "Det er idag lettere at hjælpe andre med deres sorger og 
problemer, da jeg bedre ved, hvad der skal gøres og snakkes om, for 
at det hjælper. Omvendt har min definition på sorg ændret sig, så jeg 
nogle gange synes, at det er nogle "kyllinge-problemer", folk kommer 
med". 

4) Bedre familieforhold 
 7 katastroferamte beskriver, at de idag har et tættere familieforhold. 

Der vises flere følelser og tales mere om følelser.  

 En skriver: "Vi kommer hinanden mere ved i familien. Før kunne der 
gå måneder, hvor jeg ikke snakkede med min mor og søster. Men nu 
snakker vi mere sammen". En anden udtaler: "Jeg har lært at besøge 
forældre og bedsteforældre lidt oftere end før". En tredje forklarer: 
"Mine drenge og jeg taler mere åbent med hinanden. Det kan både 
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være om noget, de er kede af eller glade for, for eksempel dengang jeg 
skulle indlægges og have taget kejsersnit, (...) og dengang min far blev 
syg". 

 Udover de fire overordnede former for nyt livsindhold nævnes også 
andre forhold; bl.a. mindre autoritetstro, værdsætning af naturen, øget 
bevidsthed om, at intet varer evigt og et mere afklaret - eller uafklaret 
- forhold til døden. 

 De fleste katastroferamte nævner flere ting, de har lært, og flere ting, 
de opfatter som positive eller negative.  

For eksempel føler de fleste, at deres selvindsigt er blevet større, hvilket 
ofte har medført, at de er blevet bedre til at sætte grænser og har fået et tæt-
tere familieforhold. Tætte følelsesmæssige familieforhold og evnen til at 
kunne sætte grænser opfattes som positivt. Samtidig kan selvindsigten også 
indebære noget negativt. Bevidstheden om, at intet bliver som før, at man 
uigenkaldeligt har mistet et familiemedlem, at man er mere alene og sårbar, 
medfører for nogle en forbitrelse og et negativt livssyn. Nogle domineres af 
dette negative aspekt ved den øgede selvindsigt, mens andre prøver at foku-
sere på de positive aspekter og kun engang imellem overvældes af pessi-
misme. 

Et andet eksempel er forholdet til døden. Nogle af de efterladte skriver, at 
de har fået en indsigt omkring døden. Denne indsigt kan både afstedkomme 
noget positivt eller noget negativt for den katastroferamte.  

En af de efterladte, der har mistet begge sine forældre, skriver: "Jeg har 
lært at tale om det, om de to, der aldrig kom hjem. Dét at vi aldrig fik lov til 
at tage afsked er nok det, der bliver ved med at fylde. Hvis nogen eventuelt 
skulle spørge mig til råds, vil jeg råde dem til at se og tage en god afsked 
med deres kære. Jeg tror, man får det godt med det, ellers går man bare og 
mangler en "god slutning" - for det kan det godt være. Vi har sluttet minde-
højtideligheden for begge mine forældre med at synge "En dejlig dag". 
Trods en manglende konkret afsked med de kære synes denne katastrofe-
ramte at have fået en indsigt omkring døden, der indeholder noget positivt - 
på trods af sorgen; beskrivelsen fremhæver noget godt og smukt ved den 
afskedstagen, man må tage med de døde.  

Det modsatte fornemmer man i følgende beskrivelse: "Jeg lærte, hvad dø-
den er, for jeg har aldrig været til en begravelse før. Og det er meget hårdt. 
Det er en meget stor sorg, at miste én, man holder meget af. Der er ikke 
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kommet noget godt ud af det". For denne katastroferamte synes indsigten 
omkring døden at have medført en lukkethed, og man fornemmer et nega-
tivt livssyn. Beskrivelsen fokuserer kun på sorgen og smerten ved at miste. 
Den katastroferamte har mistet sin far.  

Sammenfatning  
Tre femtedele af de katastroferamte føler, at de har klaret følgerne af kata-
strofen godt. Det betyder dog ikke, at katastrofen fylder lidt i deres liv. De 
oplever af og til stadig generende efterreaktioner af forskellig art. To fem-
tedele føler, at de har haft svært ved at komme igennem alt det, katastrofen 
har udløst.  

Den faktor, der har hjulpet bedst i mestringen af traumet, er at tale om det. 
Langt størsteparten taler først og fremmest med familie og venner om kata-
strofeoplevelserne. 

En lille halvdel af de katastroferamte synes ikke, at noget har forværret de-
res mestrings-situation. Et lige så stort antal føler, at noget har forværret 
deres situation. For disse drejer det sig især om øget utryghed, øget sårbar-
hed, dødsfald i familien og "dårlig" omtale af katastrofen i dagspressen.  

To tredjedele af de katastroferamte føler, at de har lært noget af katastrofen. 
Halvdelen kan pege på noget positivt i deres nuværende livssituation. De 
katastroferamtes nuværende livssituation, det de har lært og de nye 
livsværdier heri, består overordnet i: Øget selvsikkerhed samt selverkendel-
se, at leve livet nu og kunne sætte grænser, øget forståelse for andre samt 
bedre familieforhold. En sjettedel føler, at de hverken har lært noget, eller 
at katastrofen har medført noget som helst positivt. 
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RESULTATER AF SKEMA 2 

Et antal mellem 40 - 46 katastroferamte besvarer spørgsmålene i skema 2.  

Utryghed 

 Bus Tog Fly Skib 

Før 90 5 5 21 9 

1991 16 33 32 65 

1993 28 36 40 83 

Tabel 1: Utryghed i % ved transport. 

Omfanget af utryghed ved forskellige rejseformer er (jf. tabel 1) steget for 
alle transportformers vedkommende. 

 Alene  
dag 

Alene 
nat 

Alene 
ude 

Sm.m. 
kendte 

Sm. m. 
fremmede 

Før 90 8 33 35 11 33 

1991 16 47 29 14 37 

1993 9 52 33 22 46 

Tabel 2: Utryghed i % i relation til tidspunkt og andre mennesker. 

Tabel 2 viser, at to former for utryghed er faldet: utryghed ved at være ale-
ne hjemme om dagen og utryghed ved at være ude alene, mens tre andre 
former for utryghed er øget i to-årsperioden 1991-1993. 

Sikkerhedsadfærd og -bekymringer 

 Undersøgt 
sikkerhed 

Opm. på hel-
bred 

Frygt for 
smitte 

Forsigtig 
udfordringer 

Overvejet 
forsikringer 

Før 90 22 53 34 44 3 

1991 84 65 44 48 34 

1993 89 63 52 61 29 

Tabel 3: Ændringer i sikkerhedsadfærd og -bekymringer i %. 
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Tabel 3 viser, at der på tre områder er en stigning i omfanget af forsigtig 
adfærd og ængstelse, mens de øvrige to områder synes nogenlunde stabile. 

Interesse for mediernes dækning af ulykker m.m. 

 Overspringer avisar-
tikler 

Mindre TV om ulyk-
ker.... 

Ser mere TV om 
ulykker.... 

Før 90 32 27 27 

1991 25 29 48 

1993 33 35 48 

Tabel 4: Antal ændrede medievaner i %. 

Spørgsmålene om ændrede medievaner drejer sig om, i hvilket omfang 
svarpersonerne springer artikler over i aviser og blade, der handler om syg-
dom, død og ulykker og forlader stuen, når disse emner behandles i fjern-
synet. Det sidste spørgsmål drejer sig om, hvorvidt interessen for at se så-
danne emner i TV er stigende. Som det ses af tabel 4 er der en stigning i 
undgåelse af disse emner, mens den gruppe, der var særligt interesseret i 
mediernes fremstilling i 1991, ikke har tabt interessen i 1993. 

Følelsesudtryk 

Udtryk Gråd Sorg Vrede Angst Åbenhed Glæde 
for 
følelser 1993 Før 1993 Før 1993 Før 1993 Før 1993 Før 1993 Før 

Nej 20 30 52 13 19 41 9 12 25 28 40 50 12 20 32 18 16 8 

Af og 
til 

40 25 27 42 31 33 33 34 39 37 14 27 37 41 43 24 33 47 

Ja 40 45 21 44 50 25 58 54 36 35 46 23 51 39 25 58 51 45 

Tabel 5: Oversigt i % over ændringer i følelsesudtryk over for andre. 

Det fremgår af tabel 5, at de katastroferamte i langt højere grad end før ka-
tastrofen udtrykker deres følelser overfor andre mennesker. Den personlige 
åbenhed, der indebærer at tale med andre om, hvad der er svært for én selv, 
er ligeledes blevet større. Med hensyn til at føle glæde over tilværelsen 
uden særlig grund ser vi en kurveformet sammenhæng, således at der både 
halvandet år og 3½ år efter både er flere der siger "ja" og flere, der svarer 
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"nej" end før katastrofen. Antallet af de, der svarer "af og til" er dalet tilsva-
rende. 

Når det drejer sig om at udtrykke sorg, vise gråd og angst er antallet af ja-
svar dalet lidt fra 1991 til 1993. Når det drejer sig om at udtrykke vrede, 
være åben om hvad der er svært for én selv og føle glæde over tilværelsen, 
ser vi en stigning i antallet af ja-svar. 

Overblik og beslutningstagen 

Har du haft svært ved... Overskue Beslutte 

 1993 1991 Før 1993 1991 Før 

Nej 57 55 77 62 63 72 

Af og til 30 23 23 29 22 20 

Ja 13 22 0 9 15 8 

Tabel 6: Oversigt i % over forandringer i problemer med at overskue hverdagen og 
træffe beslutninger. 

Tabel 6 viser for det første en vis stigning i antallet af personer, som efter 
katastrofen har fået vanskeligheder m.h.t. at over skue deres tilværelse og 
træffe beslutninger. For det andet viser tabellen, at antallet af de personer, 
som i 1991 havde svært ved at overskue tingene i deres hverdag og blev 
usikre, når de skulle træffe beslutninger er blevet mindre i to-årsperioden. 
Usikkerheden, når det drejer sig om at organisere sin tilværelse, er blevet 
mere lejlighedsvis for en tredjedel af dem, der tidligere svarede "ja" til de 
to spørgsmål. 
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Sociale relationer 

 Ingen kan 
hjælpe 

Skal beskytte 
familien 

Lydhør over-
for andres 

sorger 

Lydhør over-
for andres 

glæder 

Lydhør over-
for andres 

behov 
 1993 1991 Før 1993 1991 Før 1993 1991 Før 1993 1991 Før 1993 1991 Før 

Nej 30 39 44 17 15 38 4 0 6 4 2 3 2 5 7 

Af & til 28 20 22 28 18 34 16 14 45 16 13 34 20 13 44 

Ja 41 42 33 54 68 28 80 86 48 80 86 63 78 83 49 

 

 Taler om syg-
dom 

Sygdom tilhø-
rer privatlivet

Ny nær-
hed 

Utryghed 
nærmeste 

 1993 1991 Før 1993 1991 Før 1993 1991 1993 1991 Før 

Nej 15 21 34 42 62 46 20 29 13 12 41 

Af & til 26 10 27 49 18 27 27 20 17 23 38 

Ja 59 70 39 14 20 27 52 51 70 65 22 

Tabel 7: Oversigt i % over forandringer i sociale relationer 

Tabel 7 viser som en helhed at ændringerne i to-årsperioden udviser en 
midtpunktssøgende tendens. Kun i forhold til en oplevet utryghed for, om 
der er sket de nærmeste noget, ses en stigning. Ved spørgsmålet; “tænker 
du på du skal beskytte din familie?” er der et pænt fald fra 'ja' til den lejlig-
hedsvise kategori. Trods dette fald er angsten for at miste de nærmeste sta-
dig meget stor. 

Antallet af de, der svarer 'nej' til, at der er opstået en ny slags nærhed med 
de nærmeste, er faldet. Lydhørheden overfor andres følelser og behov er 
stadig meget stor, men der ses en svag faldende tendens. 

Holdningen til at tale om alvorlig eller livstruende sygdom er stadig meget 
positiv, men midtergruppen er vokset betydeligt, både fordi færre siger 'ja', 
og fordi færre siger “nej”. Den samme tendens ses i det parallelle hold-
ningsspørgsmål om, hvorvidt snak om sygdomme tilhører privatlivets fred. 
Svarfordelingen på de to sidstnævnte spørgsmål kan fortolkes således, at 
svarpersonerne differentierer mere m.h.t., hvornår de vil åbne sig om disse 
forhold. 
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Følelsen af "at ingen kan hjælpe" er blevet sjældnere i løbet af to-
årsperioden. Dette kunne være udtryk for, at flere har følt sig hjulpet. 

Sammenfatning  
De forskellige former for utryghed og angst i forbindelse med transport er 
blevet et større problem i perioden 1991-1993, end det var i perioden 1990-
1991. 

Andre former for angst i relation til at være alene eller sammen med andre 
viser et mindre entydigt billede. Det samme gælder de forskellige former 
for sikkerhedsadfærd og -bekymringer. Interesse for mediestof om sygdom, 
død og ulykker er stadig stor. Som helhed er angst-niveauet stadig meget 
højt og synes at have stabiliseret sig. 

Færre har i 1993 problemer med at overskue deres tilværelse. I relation til 
andre mennesker er der stadig en meget stor lydhørhed og åbenhed, men 
også en udvikling i retning af større differentiering i samværet med andre. 
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RESULTATER AF SKEMA 3 - IES 

De 15 IES-variable 
Af tabel 8 fremgår det, hvilke eftervirkninger fra IES-skemaet, der plager 
de katastroferamte mest 3½ år efter katastrofen. 

Langt størsteparten lider af mange eftervirkninger ‘af og til’ eller ‘ofte.’  

Mellem 50% - 70% har ‘af og til’ eller ‘ofte’ tænkt på katastrofen uden at 
ville, de har prøvet at lade være med at blive oprevet, når de har tænkt på 
hændelserne, oplevet at stærke følelser trænger sig på, oplevet at billeder af 
katastrofen pludselig dukker op for deres indre øje, oplevet at andre ting får 
dem til at tænke på katastrofen og at alt, der kan minde om katastrofen, får 
følelserne frem igen. Mindst 20% af de katastroferamte lider af og til eller 
‘ofte’ af hver af de femten eftervirkninger, der registreres af IES. 

De højeste generelle gennemsnitsværdier findes også ved ovenstående seks 
eftervirkninger, varierende fra 3.20 (alt, der kan minde om katastrofen, 
bringer følelserne frem igen) til 2.21 (stærke følelser trænger sig på). 

Tabel 9 viser også forskellene i oplevelserne af de 15 reaktioner i 1991 og 
1993. 

Generelt set er forskellene små; de katastroferamte oplever i 1993 reak-
tionerne i stort set samme grad som i 1991. Det gælder både, når man be-
tragter de generelle gennemsnitsværdier, og når man betragter den procent-
del, der oplever reaktionerne af og til eller ofte. 

Ses først på de generelle gennemsnitsværdier fremgår et mindre fald i 1993 
i oplevelsen af de fleste reaktioner, men med hensyn til fire af reaktionerne 
er der sket en mindre stigning; man har prøvet at lade være med at blive 
oprevet, når man har tænkt på katastrofen, man har holdt sig væk fra ting, 
der kan minde om katastrofen, man har prøvet at lade være med at tale om 
katastrofen, og man oplever i højere grad følelsesløshed. Trods stig-
ningerne er gennemsnitsværdierne ikke høje. I 1993 opnår kun en enkelt 
reaktion en gennemsnitsværdi over 3.00; alt der minder om katastrofen, får 
følelserne frem igen (M=3.20).  

 

VARIABLE af og til ofte % gennemsnit spredning 
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Tænkt på det, uden at jeg ville 19 13 70 2.85 1.71 

Når jeg tænkte på det eller blev mindet 
om det, har jeg prøvet at lade være 
med at blive oprevet 

13 13 58 2.49 1.97 

Prøvet at glemme det 5 6 24 1.09 1.80 

Svært ved at sove, fordi jeg var plaget 
af tanker og billeder 

7 8 33 1.65 1.84 

Stærke følelser om det har trængt sig 
på 

16 8 56 2.21 1.83 

Haft drømme om det 14 5 42 1.71 1.71 

Holdt mig væk fra alt, der kunne min-
de mig om det 

8 3 24 0.98 1.57 

Jeg har haft det, som om det aldrig var 
sket 

5 6 24 1.19 1.85 

Jeg har prøvet at lade være med at tale 
om det 

8 7 33 1.39 1.90 

Billeder af det er pludseligt dukket op 
for mit indre øje 

16 12 61 2.50 1.91 

Andre ting er blevet ved med at få mig 
til at tænke på det 

18 11 63 2.48 1.88 

Jeg har skubbet følelserne væk 10 7 37 1.63 1.93 

Prøvet at lade være at tale om det 11 8 41 1.69 1.99 

Alt, der kunne minde om det, har bragt 
følelserne frem igen 

11 21 71 3.20 1.96 

Været følelsesløs ved tanken om det 8 1 20 0.82 1.32 

(n=43-46) 

Tabel 8: Frekvensfordeling i IES 

Ses dernæst på procentdelen der oplever reaktionerne af og til eller tit fin-
des et fald i oplevelserne ved de fleste reaktioner. Det største fald ses ved 
oplevelsen af problemer med at falde i søvn på grund af billeder af og tan-
ker om katastrofen; 19% færre oplever dette af og til eller tit i 1993. Pro-
blemet gør sig dog stadig af og til eller ofte gældende for en tredjedel 3½ år 
efter katastrofen.  

Der er dog også sket stigninger. Den største stigning findes ved forsøget på 
at lade være med at tale om katastrofen. Dette problem forekommer hos en 
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tredjedel af de katastroferamte i 1993. De højeste procentdele, over totred-
jedele, findes ved de samme reaktioner i 1991 og 1993; det gælder bl.a. 
med hensyn til oplevelsen af at tænke på katastrofen uden at ville (hhv. 
79% og 70%) og med hensyn til ting, der minder om katastrofen, hvilket 
bringer følelserne frem igen (hhv. 74% og 71%).  

 1991 1993 

Variable M % M % 

Tænkt på det, uden at jeg ville 3.37 79 2.85 70 

Når jeg tænkte på det eller blev mindet om det, 
har jeg prøvet at lade være med at blive oprevet 

2.45 60 2.49 58 

Prøvet at glemme det 1.10 25 1.09 24 

Svært ved at sove, fordi jeg var plaget af tanker 
og billeder 

2.19 52 1.65 33 

Stærke følelser om det har trængt sig på 2.87 68 2.21 56 

Haft drømme om det 2.07 47 1.71 42 

Holdt mig væk fra alt, der kunne minde mig om 
det 

0.84 19 0.98 24 

Jeg har haft det, som om det aldrig var sket 1.38 31 1.19 24 

Jeg har prøvet at lade være med at tale om det 1.00 26 1.39 33 

Billeder af det er pludseligt dukket op for mit 
indre øje 

3.00 74 2.50 61 

Andre ting er blevet ved med at få mig til at tæn-
ke på det 

3.07 71 2.48 63 

Jeg har skubbet følelserne væk 1.65 35 1.63 37 

Prøvet at lade være at tale om det 1.76 42 1.69 41 

Alt, der kunne minde om det, har bragt følelserne 
frem igen 

3.52 74 3.20 71 

Været følelsesløs ved tanken om det .60 14 0.82 20 

M = gennemsnit. 1991-n =62. 1993-n =43-46. 
% = antal personer, der har svaret “af og til” eller “ofte” 

Tabel 9: Sammenligning af fordelingen i IES, 1991 og 1993 
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De overordnede IES-variable 

 Ialt  Overlevende  Efterladte 

 1991 1993  1991 1993  1991 1993 

Inv. 
reak. 

18.97 
11.14 

16.35 
9.90 

 Inv.  
 reak 

12.71 
11.40 

12.24 
10.15 

 Inv.  
 reak. 

22.63 
9.30 

18.76 
9.08 

Und. 
reak. 

10.66 
8.95 

10.91 
9.64 

 Und.
 reak. 

10.58 
10.02 

9.47 
8.89 

 Und. 
 reak. 

10.71 
8.34 

11.76 
10.11 

IES 
total 

29.00 
17.50 

27.26 1 
6.59 

 IES  
 total 

23.00 
20.22 

21.71 
18.03 

 IES  
 total 

32.51 
14.85 

30.52 
15.06 

Tabel 10: Sammenligning af gennemsnitsværdier (øverst) og standardafvigelser (nederst) 
for IES; 1991 og 1993. 

Ovenstående tre tabeller (10) viser de generelle frekvensresultater for de 
overordnede IES-variabler i 1991 og 1993 og resultaterne for gruppen af 
overlevende og efterladte i de to perioder. 

De generelle værdier 
Der findes stort set ens værdier i 1991 og 1993, dog findes et mindre fald i 
oplevelsen af invaderende reaktioner i 1993, hvilket bevirker et lille fald i 
oplevelsen af de 15 IES-reaktioner tilsammen (IES-total) i 1993. 

Gruppen af overlevende 
For gruppen af overlevende har situationen ikke ændret sig væsentligt; 
undgåelsesreaktioner opleves dog i lidt mindre grad i 1993 end i 1991, 
hvilket bevirker, at oplevelsen af IES-reaktionerne tilsammen (IES-total) er 
faldet en anelse. 

Gruppen af efterladte 
For gruppen af efterladte gælder, at de i 1993 er mindre plaget af inva-
derende reaktioner end i 1991. Til gengæld er graden af undgåelsesreaktio-
ner steget. Summen af IES-reaktionerne (IES-total) er faldet.  

Alle de tre overordnede IES-reaktioner opleves i markant højere grad af 
efterladte end af overlevende. Dette gør sig gældende i både 1991 og 1993. 
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Sammenfatning 
3½ år efter katastrofen oplever størsteparten af de katastroferamte de gene-
rende efterreaktioner, IES-skemaet angår. 

Mellem 50%-70% plages af, at alt der minder om katastrofen bringer følel-
serne frem igen, de tænker på katastrofen uden at ville, andre ting får dem 
til at mindes katastrofen, billeder af det skete dukker pludselig op for deres 
indre øje, og de prøver at lade være med at blive oprevet, når de taler om 
eller tænker på katastrofen. 

Både stigninger og fald findes i resultaterne fra 1993 sammenlignet med 
resultaterne fra 1991. Generelt set er der dog flere ligheder end store for-
skelle. Signifikante forskelle bliver beskrevet på side 39-40. 

Med hensyn til de overordnede tre variabler opleves stort set samme grad af 
undgåelses- og/eller invaderende reaktioner i 1993 som i 1991. For gruppen 
af efterladte ses dog et vist fald i de invaderende reaktioner og en lille stig-
ning i undgåelsesreaktioner. De efterladte lider i det hele taget mere af både 
undgåelses- og/eller invaderende reaktioner end de overlevende. For begge 
grupper gælder dog, at alle IES-værdierne er høje. 
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RESULTATER AF SKEMA 4 - PTSS-10 

Tabel 11 viser i hvilken grad, de katastroferamte lider af de 10 følelses-
mæssige- og fysiologiske eftervirkninger fra PTSS-10-skemaet. Grader 
over 4.00 anses for belastende. 

Omkring halvdelen af de katastroferamte føler sig deprimeret i belastende 
grad. Desuden oplever omkring halvdelen pludselige følelsesudsving, irri-
tation over andre og anspændthed i kroppen i belastende grad. For alle ti 
symptomer i PTSS-10 skemaet gælder det, at mindst 20% lider af sympto-
met i belastende grad. 

Ses på de generelle gennemsnitsværdier findes også her variablen "depri-
meret" i belastende grad (M=4.05). Fem variabler ligger i intervalet 3.00 - 
4.00. Det drejer sig om søvnproblemer (M=3.19), opfarenhed ved plud-
selige lyde (M=3.40), irritation over andre (3.51), pludselige følelsesud-
sving (M=3.94) og anspændthed i kroppen (M=3.65).  
Tabellen ovenfor viser forskellene i oplevelsen af de 10 eftervirkninger i 
1991 og 1993.  

Ved de fleste eftervirkninger ses et mindre fald - både med hensyn til den 
generelle gennemsnitsværdi og for den procentdel, der har oplevet den på-
gældende eftervirkning i belastende grad.  

Ses på procentdelen, der oplever eftervirkningerne i belastende grad, findes 
det største fald i følelsen af depression; 11% færre føler sig i 1993 deprime-
ret. Depression er dog stadig i 1993 et stort problem; trods faldet oplever 
57% af de katastroferamte i 1993, at de føler sig deprimeret.  

Der findes dog små stigninger i oplevelsen af tre eftervirkninger; opfaren-
hed ved pludselige lyde, isolationstendens og irritation over andre. Stignin-
gerne er på hhv. 1%, 9% og 10%. De tre eftervirkninger gør sig i belasten-
de grad gældende for hhv. 40%, 30% og 47% af de katastroferamte i 1993.  

Spredningen varierer fra 1.72 - 2.51. Spredningen er øget siden 1991 for 
alle variabler undtagen mareridt, 'deprimeret' og forskrækkelsesreaktion. 
Dette er udtryk for en stigende polarisering i svargruppen. Nogle har fået 
det bedre, men dette fald opvejes af, at andre stadig lider af det pågældende 
symptom eller har fået det værre. 

 1991 1993  
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Variable M % M % Spredning

1. Søvnproblemer 3.23 39 3.19 35 2.51 

2. Mareridt 2.75 34 2.54 30 1.72 

3. Deprimeret 4.29 68 4.05 57 2.16 

4. Forskrækkelsesreaktion 3.11 39 3.40 40 2.29 

5. Isolationstendens 2.13 21 2.56 30 1.97 

6. Irritation 3.24 37 3.51 47 2.12 

7. Følelsesudsving 4.08 60 3.93 56 1.96 

8. Skyldfølelser 2.82 37 2.65 35 1.88 

9. Undgåelse 2.23 23 2.23 20 1.83 

10. Anspændthed 3.83 52 3.65 47 2.45 

M = gennemsnit 
% = antal personer, der har angivet grader ml. 4-7 

Tabel 11: Sammenligning af fordeling for PTSS-10 for 1991 og 1993. 

Sammenfatning 
Også de 10 eftervirkninger i PTSS-10-skemaet generer de katastroferamte 
3½ år efter katastrofen. 

Fire af eftervirkningerne optræder i belastende grad hos halvdelen eller fle-
re af de katastroferamte; en følelse af depression, pludselige følelsesud-
sving, irritation over andre og anspændthed i kroppen. Mellem én og to 
femtedele lider under de øvrige eftervirkninger i en belastende grad. 

Trods et mindre fald i forekomsten af de fleste af symptomerne i forhold til 
1991 må det antal af katastroferamte, der oplever efterreaktionerne i 1993, 
stadig betegnes som højt, og med hensyn til oplevelsen af opfarenhed ved 
pludselige lyde, isolationstendens og irritation over andre, er der sket en 
stigning. Signifikante forskelle i resultaterne fra 1991 og 1993 belyses i det 
efterfølgende, side 40. 

Det må give anledning til en dyb bekymring, at faldet i symptomomfang er 
så relativ beskedent i perioden 1½ til 3½ år efter katastrofen. Dette kunne 
tyde på, at symptomerne har stabiliseret sig på dette relativt høje niveau. 
Det er tillige bekymrende, at den angstreaktion, der ligger bag opfarenhed 
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ved pludselige lyde, og at irritation over andre samt isolationstendenser er 
stigende. Forekomsten af de to sidstnævnte symptomer er med til at van-
skeliggøre en bearbejdningsproces, som nødvendigvis må involvere andre 
mennesker - professionelle eller private. 
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RESULTATER AF SKEMA 5 - 1993 

68% af de katastroferamte (32 personer) giver tilføjende forklaringer eller 
oplysninger om deres liv. Nogle vedlægger endda et par ekstra sider her-
med. Vi har valgt at gengive nogle af de katastroferamtes beskrivelser. De 
rummer mange følelser og opfattelser, som har haft og stadig har stor be-
tydning for deres liv. Vi har fremhævet de følelser og opfattelser, der er 
repræsentative for gruppen som helhed. Langt hovedparten af de udvalgte 
beskrivelser er gengivet i uddrag.  

Følelser ved atter at svare på spørgsmålene 
Mange nævner indledningsvis, at det har været en hjælp, en lettelse, atter at 
åbne op for følelser i forbindelse med traumet ved at besvare spørgsmålene. 
Denne hjælp er dog ikke omkostningsfri; det er også svært atter at håndtere 
de stærke følelser, der vækkes, når man tænker tilbage på katastrofen. 
Mange har haft spørgsmålene liggende i lang tid, før de har besvaret dem.  

En af de katastroferamte udtrykker sig således: "Undskyld jeg ikke har sva-
ret på spørgsmålene før nu, men jeg har simpelthen ikke kunnet komme 
igang med dem. Det har været meget svært at skulle tænke tilbage. Man 
tænker jo automatisk tilbage på dét, og så bliver jeg meget ked af det og 
måske lidt sur og vred".  

En anden skriver: "Det har været lidt svært igen at skulle svare på disse 
spørgsmål, da en masse følelser og bitterhed igen kommer til overfladen". 

En har skrevet et lille digt: 

Savnet og sorgen 
"Man siger, tiden læger alle sår  
men såret bliver aldrig lægt  
savnet vil altid være der" 
"Tit øjet må smile  
og munden må le  
men gråden i hjertet kan ingen se"  
"Jeg synes ikke sorgen er blevet mindre 
den er bare blevet skubbet i baggrunden" 
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For de efterladte er det savnet og sorgen over de mistede, der er mest frem-
trædende i deres beskrivelser. Mange har behov for først og fremmest at 
uddybe følelser netop heromkring, da disse følelser fylder dem mest.  

Savnet og sorgen rummer følelser, som altid er tilstede i de efterladte, dog i 
mere eller mindre grad. Visse situationer synes særligt at minde dem om de 
kære, de har mistet. Nogle nævner, at savnet og sorgen især overvælder 
dem ved højtider. 

En forklarer: "Jeg synes idag, at mit liv er kommet så meget ind i en rytme, 
at min hverdag er stille og rolig. Jeg tænker ikke hver dag på, at jeg har 
mistet en god ven. Men til højtiderne har jeg det stadigvæk lidt svært. Når 
man er samlet med hele sin familie, så savner man meget den person, som 
man har mistet".  

En anden skriver: "Jeg er blevet gift, og det var et rigtigt flot bryllup. 94 
gæster. Mor havde lavet bryllupskagen. Det var en rigtig stor dag. Men jeg 
manglede én vigtig person ved min side, så den dag gik min storebror ved 
min side op ad kirkegulvet". 

Frygten for atter at miste og opleve livsfare  
Både naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan være pludselige 
og livstruende, men naturkatastrofer kan ofte forudsiges i en vis grad, hvil-
ket medfører, at de potentielle ofre kan forvarsles. Dette gælder sjældent 
ved menneskeskabte katastrofer, de forventes slet ikke at finde sted. Man 
forventer ikke, at der udbryder brand på en færge, men dette skete alligevel 
på Scandinavian Star.  

De fleste efterladte mærker en frygt for at miste igen. De overlevende mær-
ker en frygt for atter at komme i livsfare og for, at deres nære vil blive ud-
sat for livsfare. Katastrofen et et vidne på, at der pludselig kan ske uforud-
sete hændelser, der brat river mennesker væk fra hinanden, og som vi ikke 
har indflydelse på eller kontrol over.  

En af de efterladte udtaler: "Efter jeg har mistet min lillebror, går jeg i en 
evig angst for at miste nogle af mine andre nærmeste. Det er en meget be-
lastende følelse at gå med hver dag. Jeg vil håbe, at jeg kan finde ro og 
harmoni i min hverdag, så jeg igen ser lyst på fremtiden og kan leve i tryg-
hed med min familie".  

En anden af de efterladte udtaler: "Jeg synes, jeg er blevet mere bevidst om, 
hvor farligt livet er at leve. Især for mine børn. Jeg kan optage videofilm 
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med børnene og bagefter tænke, at nu har jeg i hvert fald gjort dét, hvis der 
skulle ske dem noget. Jeg kan blive meget nervøs ved disse tanker, tænk 
hvis der skulle være sandhed i dem, og jeg forudsér skæbnen. Sådanne epi-
soder er daglige, og jeg føler, jeg plager mig selv, men samtidig synes jeg, 
at jeg ligesom skal være forberedt på det værste hele tiden". 

Frygten for at miste kan især vise sig i situationer, der minder om katastro-
fen på den ene eller anden måde. For eksempel ved færgetransport og ved 
anden transport, hvor man som passager ingen kontrolmulighed har, samt 
ved ulykker i det hele taget. 

En af de overlevende fortæller følgende: "På en rejse til USA i sommers 
blev jeg grebet af angst. Jeg var bange for, om vi alle kom helskindet hjem. 
Jeg synes, der var mange farer. Jeg var bange for at sove på 7. etage på et 
hotel og bange for flyveturen hjem. Vi kom alle helskindet hjem. Men siden 
da, har jeg haft det dårligt. Jeg får angstdæmpende medicin og sovepiller. 
Jeg besøger min læge en gang om ugen og er lige startet hos en psykolog".  

En anden af de overlevende, der siden katastrofen har sejlet adskillige gan-
ge, forklarer: "Jeg er blevet ansat i søværnet. I forbindelse med mit arbejde 
har jeg flere gange været involveret i brandøvelser, uden at det har givet 
problemer. Lugten af røg giver dog stadig stærke associationer".  

En af de efterladte, der har mistet sin far, skriver: "Det er lidt svært at sejle 
igen. Vi har lige været i Sverige. Vi kóm ombord på båden, selvom det selv-
følgelig var svært. Tankerne er der med det samme. Vi holdt hele tiden øje 
med alle nødudgange, og ved den mindste mislyd var vi vågne og tænkte, 
"hvad var det for en lyd?". 

I forbindelse med beskrivelser af utryghed ved færgetransport póinterer 
nogle, at sikkerhedsforanstaltningerne ombord på færger er blevet forbedret 
efter Scandinavian Star katastrofen, bl.a skrives: "Noget, der gør mig glad, 
er at se de tiltag til forbedringer, der er blevet taget på det seneste. Det er 
et skridt i den rigtige retning". 

I forbindelse med frygten for nye ulykker fortæller en af de efterladte, der 
er bosat i Schweiz, om sine følelser, da en ny katastrofe fandt sted: "I Brig 
(Schweiz) blev hele byen ødelagt p.g.a. en stormflod. Eftersøgninger fore-
gik hele natten, folk havde ingen muligheder for at komme nogen steder, 
ingen telefon, ingen lys o.s.v. Jeg mærkede angsten på ny. Min mand var 
undervejs, og alle erindringer væltede ned. Jeg blev aggressiv, græd o.s.v. 
Glemme kan jeg ikke, dog er jeg i stand til at leve videre, som om intet er 
hændt - indtil næste gang!". Den efterladte har mistet sin søster.  
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Tanker om hjælp i katastrofesituationen og tiden derefter 
Før Scandinavian Star katastrofen fandtes ingen katastrofeberedskabsplan i 
Danmark. Det var først og fremmest politiets opgave at organisere og koor-
dinere skadestedsindsatsen. Politiet oplevede et stort pres fra pårørende, der 
ønskede information om katastrofen. Der gik 10 dage, før der forelå en liste 
over døde og savnede, og først den 25. april (19 dage senere) kunne identi-
ficeringen af de omkomne afsluttes. Identificeringen foregik først og frem-
mest i Norge, hvorefter de danske omkomne blev transporteret til Danmark.  

Umiddelbart efter nyheden om katastrofen blev krisecentre, først og frem-
mest for de overlevende, oprettet i Frederikshavn og Oslo, og hospi-
talsafdelinger forberedte sig på katastrofen i det omfang, det var muligt. De 
fleste katastroferamte blev fløjet eller sejlet (med færgen Stena Saga) til 
Oslo i første omgang, da færgen var tættest på Norges Kyst (70 km. fra 
Færder).  

Krisecentret i Frederikshavn blev etableret på fjerdedagen om aftenen på 
flådestationen. På det tidspunkt opholdt ikke mange af de berørte sig i by-
en, og et egentligt opsøgende arbejde fandt ikke sted. Krisecentret eksi-
sterede en uge. Enkelte private initiativer blev taget, men disse fik kun be-
tydning for få af de berørte.  

Dansk Røde Kors påbegyndte et par måneder efter katastrofen en undersø-
gelse af de berørtes behov for hjælp. Arbejdet blev igangsat på baggrund af 
3 overlevende og efterladtes henvendelse herom til organisationen. Der fin-
des et behov for hjælp. Det første fællesmøde blev afholdt i Ebeltoft d. 6.- 
7. oktober 1990. 29 personer, overlevende, efterladte og pårørende, deltog. 

For både de efterladte og de overlevendes beskrivelser gælder, at de gør sig 
mange tanker omkring de konkrete handlingsforløb, der fandt sted i kata-
strofesituationen og et stykke tid derefter; opdagelsen af brand ombord, 
chokreaktionerne, redningsaktionen, uvisheden og utrygheden i timerne 
efter samt manglen på tilbud om hjælp. For nogle har disse tanker inva-
derende karakter. Utilfredsheden og vreden, bl.a. over den dårlig koor-
dinerede redningsaktion og manglen på tilbud om hjælp fra det offentlige, 
plager mange i en sådan grad, at der ikke findes psykisk overskud til at 
glæde sig over andre positive ting i livet.  

En af de overlevende giver en meget detaljeret beskrivelse af sine tanker. 
Beskrivelsen gengives her i sin helhed: 
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"Det som stadig er mest vigtig for mig, er det, som ikke blev gjort, det som 
blev gjort for sent. Når jeg tænker tilbage på ulykken, ser jeg den første 
helikopter over skibet og fatter stadig ikke, at der ingenting skete, var det 
bare en nysgerrig journalist, eller var det en fra en redningscentral? 

Jeg tænker på, at klokken blev over 5 om morgenen før det første rednings-
hold kom ombord. Jeg sidder og kigger ud af de store panoramavinduer 
ombord på Stena Saga. Jeg tænker på alle de stakkels omkomne, alle de 
ulykkelige pårørende. Den skide dumme kaptajn, der kunne sige, at der ikke 
var flere ombord, skide svenskere, som selv troede på, de nok skulle klare 
den redningsaktion - al den sparsomme tid, der gik tabt, før redningscen-
tralerne kunne blive enige. Det er skræmmende at tænke på alle de menne-
skeliv, der gik tabt. Ulykken breder sig i mig, nakkehårene rejser sig på 
mig. Og det tror jeg aldrig vil forsvinde.  

Hvem skal vi anklage - skibsrederen, kaptajnen, redningscentralen, mand-
skabet? Hvem vil træde frem og sige, "den redningsaktion greb vi forkert 
an!". Jeg tænker stadig på den styrmand, der var tilstede, da første brand 
blev slukket. Hvorfor bad han ikke over højtaleren folk komme op på dæk-
ket. Mange menneskeliv ville have været sparet!" 

En anden af de overlevende giver en udførlig beskrivelse af dagene lige 
efter katastrofeoplevelsen. Den overlevende har vedlagt 2½ sides ekstra, 
tætskrevet tekst. Beskrivelsen gengives i uddrag.  

"Bedre sent end aldrig, som man siger. Det er godt, at nogen omsider har 
fået fingeren ud og begynder at tage katastrofehjælpsproblematikken alvor-
lig i Danmark. Faktisk udviklede jeg en stærk vrede på egne og især hårde-
re ramtes vegne i dagene omkring katastrofen p.g.a. det offentliges svigten.  

Der var tilbud om terapi i Oslo på et luksushotel, og der blev givet oplys-
ninger om, hvordan man skulle forholde sig til lokale social- og sundheds-
ystemer, når man kom hjem. På trods af tilbudet var vi en del danskere, der 
gerne ville hjem i stedet for at blive viderebehandlet i Norge. Så vidt jeg 
husker, var vi ca. 50 overlevende, som kom på et chartret fly, der gik til 
hhv. Ålborg og Billund. Jeg var en af dem, der skulle af i Ålborg.  

Der var ét menneske i en ellers næsten øde lufthavn, nemlig min bror. Han 
udgjorde den eneste, men samtidig højst private, velkomstkomité for danske 
overlevende fra Scandinavien Star. Den eneste officielle tilkendegivelse af 
os overlevendes eksistens som speciel katagori fik vi gennem en højtaler-
stemme, som fortalte, at vi kunne hente taxiboner gældende til hvilket som 
helst sted i landet. Det offentliges næsten totale fravær var et gedigent 
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chok.  Som bekendt skete alt det her midt i påsken, så alle offentlige instan-
ser var jo lukkede, men jeg huskede på rådet fra de norske psykiatere om at 
ringe til det lokale politi. Her var der imidlertid ingen hjælp at hente, og 
jeg blev henvist til de normale kanaler, som ville åbne igen om tirsdagen 
efter 2. påskedag. Der sad jeg så - meget rystet!  

På opfordring fra andre overlevende tog jeg senere op til krisemødet i Fre-
derikshavn, og det var en brugbar erfaring, selvom tilbudet kom alt, alt for 
sent. Kun få deltog.  

Hvorom alting er, så var mødet med det danske beredskab en chokerende 
oplevelse". 

En del katastroferamte giver udtryk for vigtigheden af at have talt med an-
dre om katastrofeoplevelserne - bl.a. også med behandlere. I den forbin-
delse efterlyser nogle et tilbud om psykologhjælp.  

En af de efterladte udtrykker det således: "Jeg synes, at man skulle have 
mere hjælp - af en psykolog eller tilsvarende. Det var en meget stor hjælp 
for mig at være med til Røde Kors-mødet. Jeg synes ellers, at alle idag får 
psykologhjælp, så kan jeg godt blive sur over, at vi ikke fik det. Jeg bliver 
aldrig den samme igen". 

Yderligere information om redningsaktionen og de efterfølgende tiltag samt 
flere uddybende beskrivelser herom af de katastroferamte findes i rapporten 
"Det må aldrig mere ske - at der ikke er hjælp", (Arctander, 1991). 

Tanker om domsafsigelsen 
Sø- og Handelsretten idømte i 1992 skibsrederen, hans tidligere direktør og 
skibets kaptajn hhv. 40, 40 og 60 dages ubetinget hæfte for at have tilside-
sat de mest grundlæggende regler til søs. De ankede alle dommen. Højeste-
ret skærpede dommen i 1993 (Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 1994, side 
64-71). Sø- og Handelsrettens dom blev ændret således, at de tiltalte alle 
blev idømt seks måneders hæfte. Skibsrederen og hans tidligere direktør 
blev desuden frakendt retten til at udøve rederivirksomhed og til at dispo-
nere over skibe i erhvervsmæssigt øjemed. 

De menneskelige fejltagelser og uagtsomheder, der var medårsag til bran-
dens udbredelse på skibet, den utilfredsstillende redningsaktion samt savnet 
og sorgen over de mistede, afstedkommer en klar stillingstagen til domsaf-
sigelsen i Scandinavian Star sagen. Det er den generelle opfattelse, at 
dommen var for mild.  
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En af de efterladte skrev et læserbrev i lokalavisen: "Som pårørende til fire 
mistede familiemedlemmer ved ulykken på Scandinavian Star kan man ikke 
undgå at danne sig nogle tanker og spekulere på, om man synes, at den 
sunde fornuft og dømmekraft har været til stede ved domsafsigelsen. 

Nogle har fuldstændig mistet tilliden til myndighederne ved oplevelsen af, 
hvor dårligt det hele fungerede under branden. Selvfølgelig var det også 
branden, der var skyld i ulykken, men som almindelig borger på gulvet kan 
man tænke på, om de ansvarlige for denne færge ejer følelser for andre 
menneskers ve og vel, når de selv synes, at straffen er for hård.   

Man kan få den tanke, at egoisme og lidenskab efter pengenes magt opfyl-
der mange menneskers behov. En sådan magt bør kontrolleres og styres i 
vores samfund. Der bør straffes hårdt for uansvarlige handlinger udført for 
vindings skyld. Er lovgivningen ikke tilpasset de opståede situationer, bør 
den revideres efter denne ulykke".  

Den efterladte oplyser, at læserbrevet bevirkede mange reaktioner fra man-
ge forskellige sider.  

En af de overlevende udtaler: "Mine følelser er nok lig med arrighed og 
magtesløshed over, (...) at de ansvarlige kun fik et halvt års straf. Men som 
kaptajnens advokat sagde om ankedommen,- "Han er for svag til så hård 
en straf!"“. 

Livet går videre 
"Mit største ønske under ulykken er gået i opfyldelse. Jeg fik et barn, en 
dejlig datter. Hun er det bedste, der er sket. Hun har taget mange af mine 
bekymringer, for jeg har for travlt til at spekulere. Da jeg blev student, tro-
ede jeg, at det var det største, der kunne ske, men jeg opdagede altså året 
efter, at det var det ikke!. Det hele er blevet meget mere værd efter, hun er 
kommet. Jeg lever efter en regel, der hedder, "gør hver dag til en god dag!" 
Jeg føler, jeg lever". 

Selvom mange føler, at intet bliver som før, at savnet, sorgen og frygten for 
nye ulykker plager dem i hverdagen, findes samtidig bevidstheden om, at 
livet går videre. Hver især indretter man sig efter dette faktum, som man 
bedst kan.  

For en hel del gælder det, at de hæfter sig ved positive livsbegivenheder, 
der er hændt dem siden katastrofen. Det giver deres nuværende liv me-
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ningsfuldt indhold. For eksempel således, som en overlevende beskriver 
ovenstående.  

Desuden fremhæves de positive oplevelser man har og har haft med nært 
tilknyttede. Også det medvirker til et meningsfuldt liv på trods af katastro-
fen. Nedenstående beskrivelse af en efterladt er et eksempel herpå. 

"Mine svar har sikkert ændret sig over disse to år. Man lever jo videre og 
oplever og lærer meget hen ad vejen. Hvis man er velorienteret om forhol-
dene omkring én i denne verden, er der jo mange, der har det meget værre. 
Man må på ingen måde føle sig som verdens navle. 

Jeg savner stadig frygteligt min søster og familie, men har lært at se tilba-
ge og glæde mig over de mange meget gode år, jeg har oplevet med dem. 
Det har forbedret min livskvalitet væsentligt".  

Sammenfatning 
De 32 katastroferamtes beskrivelser i skema 5 fra 1993 fremhæver nogle af 
de forhold, der i særlig grad optager dem 3½ år efter katastrofen; savnet og 
sorgen over de mistede, frygten for atter at miste og opleve livsfare, tanker 
om hjælp i katastrofesituationen og tiden derefter samt tanker om domsaf-
sigelsen. Trods disse belastende forhold prøver de katastroferamte at hæfte 
sig ved positive begivenheder i deres hverdag i forsøget på at opretholde en 
meningsfuld tilværelse i deres nuværende liv. 

Beskrivelserne bekræfter de øvrige konklusioner; de katastroferamtes situa-
tion er ikke blevet bedre i den tid, der er gået, siden sidste undersøgelse. 
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RESULTATER AF SKEMA 5 - 1991 

Med besvarelserne på skema 5 fra 1993 i mente er det interessant at belyse, 
hvad besvarelserne på skema 5 i 1991 indeholdt; er det de samme følelser 
og forhold, der optog de katastroferamte 1½ år efter katastrofen, hvilke for-
andringer findes eventuelt?  

I 1991 besvarede 58% af de katastroferamte skema 5 (38 personer udaf 
gruppen på 65 katastroferamte). Også disse katastroferamtes besvarelser 
gengives i uddrag. Nogle af de følelser og forhold, som beskrivelserne fra 
1993 vidnede om, oplevedes også i 1991. Vi har valgt at fremhæve beskri-
velser af disse følelser og forhold igen, da de er af stor betydning for de 
katastroferamte, og da gengivelsen af besvarelserne fra også 1991 herom 
giver en fyldigere belysning af disse følelser og forhold. 

Savnet og sorgen 
Ikke overraskende er sorg over og savn efter de kære nogle følelser, som 
også gør sig meget gældende for de efterladte 1½ år efter katastrofen. Langt 
størsteparten skriver om deres sorg og savn i skema 5. 

En af de efterladte udtrykker sig således: "Jeg savner min bror og mine ni-
ecer utrolig meget. Det er dog min bror, mine tanker oftest kredser om (...). 
Jeg kendte hans måde at gå, stå, le og bevæge sig på. Vi stod hinanden me-
get nær og var meget lig hinanden i tankegang og handlemåde. Vi kunne 
grine af de samme ting, og vi kunne give hinanden nogle ordentlige knuser, 
når vi sås og gengældte hinandens kærlighed (...). Hver gang andre omta-
ler deres bror i en eller anden sammenhæng, gør det meget ondt i mig. 
Savnet føles utrolig stort". 

En anden af de efterladte skriver: "Den største sorg i verden er at miste et 
barn, det er en del af dig selv, du får amputeret væk. Det, der skete for os, 
er så grusomt, at man ikke kan udtrykke det med ord. At miste seks perso-
ner på een gang er ufatteligt. To små børnebørn, hvis små arme om ens 
hals var den store lykke her i livet. Hvordan skal en menneskehjerne fatte, 
at de ikke mere kommer hjem til mormor og morfar? Vores elskede datter 
og dejlige svigersøn. Savnet efter dem alle hver eneste dag er nogle gange 
uigenkaldeligt". 

Savnet og sorgen har mange ansigter. Beskrivelserne fra både 1993 og 
1991 viser, at følelserne opleves i alle mulige situationer; når man tænker 
på de afdøde, når noget minder om dem, når man oplever situationer, hvor 
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de mangler, og hvor man før gjorde ting i fællesskab. For alle situationer 
synes at gælde, at man er frarevet en kærlighed af stor betydning i ens liv.  

Stærke følelser 
Ligesom i 1993 føler de katastroferamte også vrede, afmagt og angst i 
1991. Beskrivelserne her sætter yderlige lys over disse følelser. 

En del af de katastroferamte føler vrede og afmagt over det skete. En af de 
efterladte skriver: "Man føler sig magtesløs (...) og bitter på det hele. Det 
kan ikke være rigtigt, at de skulle have lov til at sejle med sådant et dårligt 
skib. Bare fordi det er et spørgsmål om penge og ikke om menneskeliv (...). 
Det er uretfærdigt, at så mange mennesker skal igennem så megen sorg". 
En anden af de efterladte skriver: "Jeg har skrevet mange sider om det ske-
te, men jeg har kasseret det hele igen. Jeg tror, jeg er for bitter og for vred 
endnu til at skrive om det". 

Efter katastrofen er en hel masse situationer blevet angstfulde for de kata-
stroferamte. I beskrivelserne kommer en del ind på angst i specielt to situa-
tioner; ved lugten af røg og ved færgetransport. Eksempler herpå gives hhv. 
i det følgende. 

En af de overlevende udtaler: "Jeg føler ingen glæde mere ved mit arbejde 
som smed. Jeg kan ikke holde ud at være spærret inde på et værksted med 
svejserøg, gnister og larm. Jeg føler, jeg har fået nok røg og gift i kroppen. 
Jeg kunne egentlig tænke mig at være frit stillet. Hver dag på arbejdet er et 
helvede. Jeg ville gerne førtidspensioneres, så jeg kunne arbejde med mig 
selv og min kunst som før katastrofen".  

En af de efterladte udtaler: "Idag har jeg bestemt ikke lyst til at sejle med 
færger. Bare vi kører til Frederikshavn og skal forbi færgerne, så får jeg 
det dårligt. Det er som om, jeg stadig kan se færgen, der brænder. Særligt 
alt det ild og røg, som kom ud af vinduerne. Det var frygteligt". 

Tanker om hjælp i katastrofe-situationen og tiden derefter 
Generelt set har man erfaring med, at behandling i form af psykologisk te-
rapi har en positiv indvirkning på katastroferamtes mestringsproces; de som 
modtager terapi oplever sjældent en stigning af stressreaktioner og stressin-
tensitet, de oplever oftest et fald. Erfaringer peger også på, at jo før de kata-
stroferamte modtager behandling jo bedre. Professionel behandling har en 
medierende effekt for udviklingen af en patologisk mestring. 
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Som tidligere nævnt blev der ikke fra offentlig side tilbudt de katastrofe-
ramte nogen egentlig form for behandling, hverken omkring katastrofetids-
punktet eller i tiden derefter. Det eneste tiltag i den rétning var oprettelsen 
af krisecentret i Frederikshavn på fjerdedagen efter katastrofen. Frekvens-
resultaterne fra undersøgelsen om de katastroferamte i 1991 (Elklit, & An-
dersen, 1994) viser, at kun 15 udaf de 65 katastroferamte på eget initiativ 
opsøgte en psykolog eller en psykiater. Det er ikke mange. En stor del af 
besvarelserne på skema 5 i 1991 viser imidlertid, at behovet for professio-
nel hjælp var stort. 

Om krisecentret i Frederikshavn skriver en af de overlevende: "Jeg tænker 
mange gange på, hvordan det ville være gået, hvis vi havde fået behandling 
med det samme i stedet for ca. en uge efter i Frederikshavn, hvor der var 
fuldkommen "koldt" at være". En anden af de overlevende udtaler: "For-
resten var jeg nede på Frederikshavn flådestation, dengang der var opret-
tet krisehjælp. Men hvor meget det hjalp? Det er svært at sige! Jeg fortalte, 
hvordan jeg var kommet ud og besvarede nogle spørgeskemaer". En af de 
efterladte konstaterer kort: "Vi har fået aldeles for dårlig hjælp!". 

Mange, både overlevende og efterladte, er først blevet rigtig opmærksom 
på deres behov for professionel hjælp efter deltagelse i de fællesmøder, 
Dansk Røde Kors arrangerede. En af de overlevende fortæller: "Først da 
jeg mødtes med andre overlevende og efterladte blev jeg gjort opmærksom 
på, at jeg havde brug for hjælp. Derefter fik jeg psykologhjælp, som virke-
lig hjalp mig. Nu har jeg det godt, selvom jeg engang imellem kan få nedtu-
re (...). Jeg synes, at personer, der har været udsat for så stærk en oplevel-
se, som branden på Scandinavian Star, ikke selv bør tage stilling til, om de 
har brug for hjælp. I sådan en situation ønsker man bare at glemme det 
hele, men det er jo faktisk meget få, som egentlig kan glemme det". 

Både i 1991 og 1993 udtrykker de katastroferamte behov for professionel 
hjælp. I begge undersøgelser udtrykkes også utilfredshed over de manglen-
de tilbud om hjælp. I modsætning til beskrivelserne fra 1993, giver oven-
stående beskrivelser fra 1991 os desuden en yderligere viden om de kata-
stroferamtes opfattelse af den hjælp, de blev tilbudt i Frederikshavn.  

Hjælp og støtte fra familie og venner 
"En delt glæde er en dobbelt glæde, 
en delt sorg er den halve sorg" 
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- citat fra "Den nødvendige smerte" af Davidsen-Nielsen & Leick, 1991, 
side 118.  

Et menneske udvikler sig kun i kraft af andre menneskers tilstedeværelse 
omkring det. I en krisesituation, hvor selvfølelsen er yderst sårbar og skrø-
belig, har man i særlig grad behov for andre i forsøget på at genoprette en 
styrket selvfølelse. Det er velkendt, at hjælp og støtte fra familie og venner 
har en positiv effekt på den katastroferamtes mestring af traumet (se bl.a. 
Elklit, 1993). I den første undersøgelse (Elklit & Andersen, 1994) af de ka-
tastroferamtes eftervirkninger kunne vi således bl.a. konkludere (side 72): 
"En række forholds indvirkning på traumatiseringsgraden er undersøgt 
(...). Demografiske forhold spiller en mindre rolle, øvrige belastende livs-
begivenheder spiller derimod en betydelig rolle. Den sociale støtte fra de 
nære omgivelser spiller en helt afgørende rolle". 

Støtten kan være af følelsesmæssig og/eller praktisk art. Begge støtteformer 
har den katastroferamte brug for.  

I det følgende beskriver en af de efterladte, der har mistet sin søster og 
dennes familie, hvordan hun mestrer katastrofeoplevelsen med hjælp og 
støtte fra den øvrige familie og hendes venner. Beskrivelsen indeholder en 
detaljeret beretning om det tættere forhold, der efter katastrofen er opnået 
til familien og vennerne, et forhold som mange katastroferamte, der skriver 
om hjælp og støtte, synes at opleve. Den efterladte har ialt skrevet 4 sider 
om hendes oplevelser. Her gengives én af siderne.  

"Jeg har lyst til at fortælle om den kontakt, som vi har opbygget mellem os 
og min svogers familie. Min svogers far er på visse måder blevet en del af 
vor familie. Jeg tror, at han har set en slags erstatning for min søster i mig 
og har taget os - min mand og vores piger - til sig som en trøst og erstat-
ning for sin tabte familie. Det samme gælder for min svogers tvillingebror 
og hans familie. Vi har besøgt hinanden, løst praktiske problemer sammen, 
drøftet fortid, fremtid og fælles oplevelser sammen. Det har i den grad 
hjulpet os allesammen i denne ufattelige sorg.  

Vi har haft besøg af min søsters venner - 2 hold - som også har haft behov 
for snak og samvær. Jeg har oplevet, at på denne måde kan man hjælpe 
hinanden på en god og menneskelig måde. Det kan være hårdt, at man igen 
og igen skal have rippet op i sagen, men jeg har oplevet, at for os alle har 
det hver gang givet luft og lettelse. 
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Vi har skabt nye kontakter, mødt nye indtryk, mødt en utrolig medfølelse fra 
alle sider - utrolig mange kendte og ukendte mennesker har besøgt min sø-
sters gravsted. Altsammen positive oplevelser, der kan modvirke den mag-
tesløshed, vi alle føler efter denne tid".  

En god støtte fra familie og venner forudsætter, at den bliver ydet på dén 
måde, den katastroferamte har behov for. I de tilfælde, hvor støtten ikke 
opfattes som god, hænger det ofte sammen med, at støtteyderne i højere 
grad opfylder deres egne behov fremfor den katastroferamtes. Familien og 
vennerne kan bl.a. udvise komplicerende reaktioner i form af stærke følel-
ser, fortielse af traumet og aftagende støtte over tid. 

Stærke følelser kan ses som en overinvolverende støtte; støtteyderen ud-
trykker mest sine egne følelser og giver derved ikke plads til og rummer 
ikke den katastroferamtes følelser. Fortielse af traumet og aftagende støtte 
over tid kan ses som en underinvolverende støtte; støtteyderens egen sorg 
og angst for at konfrontere sig med traumet bevirker, at han/hun mener, at 
også den katastroferamte gør bedst i at glemme katastrofen. Ingen af disse 
støtteformer faciliterer den katastroferamtes mestringsproces.  

I det følgende beskriver tre af de efterladte, hvordan de har oplevet negati-
ve reaktioner fra familien og deres venner. Underinvolverende støtte synes 
især at være et problem. 

"Jeg har oplevet, at familie og venner holder sig tilbage for mig, de er ban-
ge for at snakke med mig om ulykken. De er holdt op med at spørge om, 
hvordan jeg har det nu. Jeg føler, at mange er ved at blive trætte af at høre 
om ulykkken og om, hvor dårligt jeg har det psykisk - nu 1½ år efter - selv-
om jeg stadig har et stort behov for at snakke om det. Min tålmodighed 
overfor mig selv og andre er meget lille i øjeblikket". 

"Jeg spørger tit, hvorfor min bror ikke er her mere. Jeg spørger mine sø-
skende om forskellige ting, bl.a. om hans tøj og om alle de ting, han har 
fået af mig. Jeg føler, at de lyver overfor mig. De vil ikke fortælle noget. 
Jeg savner ham meget". 

"Når jeg spørger, hvordan det hele skal gå, så siger folk "glem det altsam-
men, der er gået så lang tid, så kan det da ikke gøre så ondt. Du ved jo, 
hvor din mand er nu!"". 

En dårlig støtte fra de nære omgivelser giver ikke bare den katastroferamte 
dårligere mulighed for at mestre traumet på en sund måde, men kan dirkte 
forværre den katastroferamtes situation og mestringsproces. 
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Identificeringen af de døde og det endelige farvel 
Som tidligere beskrevet foregik identificeringen af de døde først og frem-
mest i Norge. En del praktiske instanser måtte involveres i forbindelse med 
dødsfaldene; udenrigsministeriet, skifteretten, forsikringsselskaber og ad-
vokatfirmaer. Foruden disse instansers involvering ved dødsfaldene, skulle 
de efterladte tænke på begravelsen af deres kære. De efterladte fik først de-
res familiemedlemmer identificeret op til flere uger efter katastrofen og le-
vede i stor uvished indtil da. De omkomnes ejendele blev efter identifice-
ringen udleveret til de efterladte. Ventetiden, tiden fyldt med uvished indtil 
identificeringen var endeligt foretaget, oplevedes som særdeles belastende.  

En af de katastroferamte, der både er efterladt og overlevende, beretter: 
"Vores familie blev brat halveret fra 6 til 3 medlemmer. Jeg tænker tilbage 
på, hvor barskt det hele var i starten. Politiet kom bare hjem til os, inden 
ligene var identificeret, med skemaer, vi skulle udfylde. De sagde, vi hur-
tigst muligt skulle lave en liste med de ting, vi mistede på skibet. Det var 
absurd at sidde at lave seks lister med mistede ting. Vi skulle lave lister 
over de ting, de døde havde mistet, og de var ikke engang identificeret end-
nu!. En nat jeg ikke kunne sove, stod jeg op og skrev alle seks lister samti-
dig med, at jeg græd og rasede og håbede på, at de andre kom hjem fra en 
øde ø og hjalp mig". 

En anden af de efterladte skriver: "Jeg vil nok tilføje, at det værste var den 
lange ventetid indtil min søster og svoger blev fundet og identificeret. Vi 
syntes i familien, at en hel uge var lang tid. De blev først begravet 1½ må-
ned senere. Det var især hårdt for børnene. Det var meget svært med man-
ge ting, da børnene på 24 og 18 år boede i Norge, og jeg boede i Dan-
mark". 

En tredje af de efterladte fortæller: "Allersidst kunne jeg tænke mig at kriti-
sere myndighederne, da ulykken skete. Jeg synes, at det var for dårligt, at vi 
skulle læse vore familiemedlemmers navne på tekst-tv, uden at vi på nogen 
måde, hverken før eller siden, fik officiel besked fra myndighederne om vo-
res familie". 

Katastrofen rev brat familiebånd over, pludseligt og uventet. Som i så man-
ge andre af livets skelsættende situationer har det betydning at få sagt ende-
ligt farvel til den, man ikke længere skal dele livet med. Ved at sige farvel 
har man mulighed for på en god måde at lægge forholdet bag sig; det føles 
afsluttet, og man kan atter koncentrere sig om fremtiden, man kan komme 
videre i livet. 
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Mange af de efterladte har ikke talt med deres kære før afrejsen med fær-
gen, og mange har ikke set deres kære i et stykke tid før afrejsen. Disse om-
stændigheder bevirker for det første, at de efterladte føler, at de har et uaf-
sluttet forhold til deres kære. For det andet har det lange tidsrum, indtil den 
endelige identificering var foretaget, bestyrket denne følelse. Dertil kom-
mer, at mange efterladte slet ikke har set deres afdøde på grund af ligets 
tilstand.  

Det er bl.a. disse omstændigheder, der bevirker, at de efterladte har yderli-
gere spørgsmål til katastrofesituationen; hvordan kunne det ske, hvor var 
min mor/far/bror/søster, hvordan omkom han/hun? Det er svært at erkende, 
at afdøde virkelig er død, og den efterladte savner og mangler i det mindste 
at kunne tage en afsked med afdøde; sige endeligt farvel. 

En af de efterladte skriver: "Jeg har her bagefter en følelse af ensomhed, 
ligegyldighed over for mig selv. Jeg får ikke snakket med min søster igen. 
Vi fik ikke sagt farvel. Jeg har oplevet så meget, som jeg ikke fatter, at jeg 
aldrig mere kan fortælle hende. Dagligt slår det mig stadigvæk mange 
gange - der var noget, der skulle debatteres - dernæst en følelse af magtes-
løshed, bitterhed, had - tanken om en bedre verden et andet sted".  

En anden af de efterladte, der har mistet sin ægtefælle, skriver: "Savnet er 
der - også dette at man ikke fik sagt ordentligt farvel, ikke fik lov til at se 
ham en sidste gang". 

I de tilfælde, hvor den efterladte har haft en form for tæt kontakt med den 
afdøde kort tid inden katastrofen, hvilket da ofte opfattes som et endeligt 
farvel, ses, at netop denne kontakt kan påvirke mestringen af traumet posi-
tivt.  

En af de efterladte udtaler: "Jeg savner da min far utrolig meget, for vi 
snakkede om alt muligt. Hvis jeg havde problemer, kunne jeg bare komme 
til ham. Men jeg er meget glad for, at jeg snakkede med ham den 06.04.90 
om aftenen". 

Skyldfølelser 
Både efterladte og overlevende oplever skyldfølelser. Skyldfølelserne er 
mange og forskellige afhængig af de konkrete situationer, de katastroferam-
te har oplevet. Visse former for skyldfølelser synes dog at gøre sig gælden-
de for mange - på trods af forskellige, konkrete erfaringer.  
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For de overlevende afhænger deres skyldfølelser bl.a af, hvordan de har 
forholdt sig over for andre ombord, da katastrofen skete. At have hjulpet 
nogen synes ofte at mindske følelsen af skyld, mens tanker udelukkende 
om ens egen overlevelse i katastrofesituationen oftest er forbundet med 
mange skyldfølelser. En af de overlevende udtaler: "Man kan somme tider 
synes, at man kunne have hjulpet noget mere".  

En anden form for skyldfølelse kan benævnes overlevelsesskyld. Et centralt 
spørgsmål for den overlevende i denne situation er "hvorfor overlevede jeg, 
mens en anden skulle dø"? En af de overlevende skriver: "I det følgende år 
efter katastrofen fik jeg det værre og værre på grund af skyldfølelser over, 
at jeg selv overlevede (...). Jeg fik psykologhjælp, der hjalp mig over skyld-
følelserne". 

En anden af de overlevende giver en detaljeret beskrivelse af overlevelses-
skyld, der samtidig viser, hvordan denne form for skyld kan afstedkomme 
følelser, der er af invaderende karakter. Desuden kan beskrivelsen ses som 
et eksempel på den reaktion, mange oplever; billeder af det skete dukker 
pludselig op for det indre øje. 

Den overlevende fortæller: "Det sidste halvandet år har været en blanding 
af op- og nedture, ligesom en helvedsild i hjernen, brændende og bankende. 
Man føler, man kun lever i perioder, flygter, har det ad helvede til. Falder 
lidt ned på jorden igen, går rastløst omkring, klarer du det mon? Man har 
mest lyst til bare at være sig selv, men man må kæmpe videre med sit eget 
hjernespind. Hvem skal man ringe til for at få hjælp? Du holder din bog 
lukket for andre, du skal klare det hele selv, du har overlevet katastrofen.  

Hvad med dem, der ikke klarede det, hvad med pigen på dækket, jeg prøve-
de at genoplive. Hendes lysende øjne i ildskæret, den unge mand ved siden 
af hende. De ser så fredelige ud, du dækker skånsomt deres ansigter til. 
Fandens osse, møgbåd. Det er ikke let at være overlevende; det man ikke så 
men kunne føle, der skete inde i det buldrende, bragende ildhelvede. Det 
gør så ondt, så ondt". 

En tredje form for skyldfølelser, som opleves, kan betegnes paradoksal 
skyld. Paradokset består i, at den katastroferamte kan føle glæde ved at væ-
re i live og ved at leve livet, for eksempel gøre ting, der gør én glad, samti-
dig med, at han/hun skammer sig over dette, da katastrofesituationen jo er 
tragisk; i sådan en situation bør man ikke føle glæde!  
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En af de efterladte, der har mistet sin lillesøster skriver: "Ulykken har helt 
sikkert bevirket et vendepunkt for vores familie. Vi skal ligesom prøve at 
blive en hel familie med 4 i stedet for 5, så vi kan le og danse som før. Dog 
mærker jeg en slags dårlig samvittighed; vi må ikke glemme hende. Der 
skal langsomt være tid til begge dele".  

Endeligt viser nogle skyldfølelser sig som en øget pligt til omsorg for andre 
efter katastrofen. En pligt, nogle føler, de ikke helt lever op til, hvorfor de 
bebrejder sig selv.  

I den forbindelse skriver en af de efterladte: "Nu da jeg har mistet min far, 
synes jeg, at jeg skal tage mig mere af min mor. Jeg kan for eksempel ikke 
lide, at hun skal sidde alene hjemme om aftenen. Især ikke i weekenderne, 
der lavede hun og far jo en masse ting sammen. Jeg har det dårligt, når 
hun er alene hjemme, men hun siger, at vi ikke skal tage hensyn til hende. 
Det skal hun nu ikke bestemme. Nu da jeg har fået arbejde, er det ikke ret 
tit, jeg er ude ved hende".  

Mediernes dækning af katastrofen 
Medierne bringer os nyheder og oplysninger om forskellige forhold. Også 
om katastrofer. Medierne har pligt til at dække det skete på en sådan måde, 
at vi med rette kan føle os sagligt orienteret. Men medierne har også en in-
teresse i at bringe nyhedshistorier, der "sælger", "giver kunder". Hensigten 
er da ikke at orientere sagligt, men at få en god historie uden hensyn til, 
hvordan de katastroferamte egentlig har det med at blive fremstillet i for 
eksempel avisen. Nogle af de katastoferamte skriver om mediernes optræ-
den. 

En af de overlevende skriver: "Jeg følte tomhed, da jeg kom til Danmark. 
Den måde vi blev behandlet af aviser og blade på var meget afskyelig". En 
af de efterladte udtaler: "Jeg havde aldrig troet, at nogen kunne blive udsat 
for en sådan hetzt fra pressens side som både min familie og jeg blev (...). 
Jeg måtte en aften ringe til politiet og orientere dem om, at jeg havde smidt 
en for nærgående, ubehøvlet journalist ned af vor trappe".  

Resultater fra skema 3 (IES) viste, at mellem 50% - 70% af de katastrofe-
ramte i både 1991 og 1993 oplever at komme til at tænke på katastrofen, 
når noget minder dem om katastrofesituationen. Mediernes dækning er et 
eksempel på een af de faktorer, der kan bringe følelserne frem igen.  
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I den forbindelse skriver en af de efterladte: "Mange af spørgsmålene dre-
jer sig om tanker og følelser inden for den sidste månedstid. Det synes jeg 
er svært at svare på, fordi der længe har været "stille" omkring katastrofen. 
Men så i sidste uge, var der igen billeder o.s.v. i dagbladene om katastro-
fen, og det er klart, at tankerne og følelserne igen blusser op".  

Omkring katastrofetidspunktet og ofte lang tid derefter findes et misforhold 
mellem de katastroferamtes behov på den ene side og mediernes behov på 
den anden siden. De katastroferamte har brug for at samle sig, at få omsorg 
fra deres nærmeste og først senere opstår behovet for at bære vidnesbyrd. 
På détte tidspunkt er det da af afgørende betydning for de katastroferamte, 
hvordan medierne fremstiller deres katastrofeoplevelse og hele deres situa-
tion. Det er væsentligt, at fremstillingen ikke sker på bekostning af de kata-
stroferamtes tillid og fortrolighed, og det er væsentligt, at fremstillingen 
ikke griber negativt ind i de katastroferamtes privatsfære. Når dette allige-
vel sker, kan mediernes dækning ses som en af de faktorer, der kan forringe 
de katastroferamtes muligheder for en sund mestring af traumet.  

Sammenfatning 
De 38 katastroferamtes oplevelser er i 1991 som i 1993 præget af sorg over 
og savn efter de afdøde, de oplever stærke følelser (især vrede, afmagt og 
angst), og de udtrykker et behov for behandling. Derudover indeholder be-
skrivelserne beretninger om den sociale støtte, de har modtaget fra familie 
og venner (enten positiv eller negativ), om tanker i forbindelse med identi-
ficeringen af de døde og det endelige farvel, om skyldfølelser af forskellig 
art og endelig om mediernes optræden i forbindelse med katastrofen. 
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FORANDRINGER 1991 - 1993 

Korrelationsresultater 
For at undersøge om, der var ændringer i besvarelserne hos svarpersonerne 
fra 1991 til 1993 har vi foretaget en række krydstabuleringer af hver enkelt 
variabel, som optræder i begge undersøgelser. Korrelationerne er i det store 
og hele tårnhøje: ved χ2 analyserne er p ofte ≤ .0000 og gammaværdierne er 
oftest mellem +.60 og +.90. 

De efterfølgende signifikante sammenhænge af denne karakter er udtryk 
for, at der ikke er sket nogen forandringer. Tabellen fremhæver derfor vær-
dier, som ikke er signifikante, idet netop forandringer søges belyst. 

Som det fremgår af bilag 3 forekommer der kun meget få forandringer fra 
1991 til 1993. I det følgende beskrives de bevægelser, der er sket i de kata-
stroferamtes besvarelser fra undersøgelsen i 1991 til undersøgelsen i 1993.  

Skema 1 
Korrelationer fra skema 1 viser forandringer indenfor tre områder: 

1) Tilknytningen til arbejdsmarkedet  
I 1993 har 12 katastroferamte deltidsarbejde eller lever på overførselsind-
komster. Disse personer havde i 1991 fuldtidsarbejde. 8 katastroferamte har 
i 1993 fuldtidsarbejde, de havde deltidsarbejde eller levede på overførsels-
indkomster i 1991. Ialt havde 25 katastroferamte fuldtidsarbejde i 1991, 
mens kun ialt 21 har fuldtidsarbejde i 1993. 16% færre er altså tilknyttet 
arbejdsmarkedet i form af fuldtidsarbejde i 1993. 

Ses på det generelle billede, der tegner sig, har ialt 20 personer ændret ar-
bejdsmarkedsstatus, mens 26 personer ikke har ændret status; 43% har fået 
en anden tilknytning til arbejdsmarkedet, for 57% er arbejds-situationen 
uændret. 

 

 

 Arbejde Problemer Stress 
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 Skema 1 .89 
(1) 
.28 

.01 
(1) 
.04 

.24 
(1) 
.15 

 

 Glæde u. grund 

 Skema 1 6.22 
(4) 
.20 

Tabel 12 Tabel over χ2, antal frihedsgrader og gammaværdier for fire variable, målt i 
hhv. 1991 og 1993 

2) Oplevelsen af problemer 
4 katastroferamte havde problemer omkring katastrofetidspunktet, men har 
ikke problemer i 1993. Imidlertid har 21 problemer i 1993, som ikke havde 
det omkring katastrofetidspunktet. Ialt har 28 personer problemer i 1993 
mod 11 omkring katastrofetidspunktet. Over dobbelt så mange har altså i 
1993 problemer, der er sket en stigning i oplevelsen af problemer på 109%. 

Generelt set har 25 personer svaret forskelligt på spørgsmålet om proble-
mer i de to undersøgelser, mens 20 har svaret det samme i begge undersø-
gelser; for 56% har situationen ændret sig med hensyn til oplevelsen af 
problemer, for 44% er oplevelsen af problemer uændret.  

3) Stressende hændelser 
I 1991 har 13 katastroferamte været udsat for stressende hændelser siden 
katastrofen. Disse personer har i perioden 1991 - 1993 ikke oplevet yder-
ligere stressende hændelser. I 1993 har 8 katastroferamte været udsat for 
stressende hændelser siden 1991, som ikke havde sådanne oplevelser før 
1991. Ialt har 18 katastroferamte oplevet stressende hændelser i perioden 
1991 - 1993 mod 23 i perioden fra katastrofetidspunktet til første under-
søgelse i 1991; et samlet fald i oplevelsen af stressende hændelser på 22%. 

Ses på de overordnede bevægelser har 21 personer oplevet en ændring med 
hensyn til oplevelsen af stressende hændelser siden 1991, for 24 personer 
er dette ikke tilfældet; 47% har oplevet en ændring, mens 53% ikke har. 
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Skema 2 
I skema 2 findes én forandring; oplevelsen af umiddelbar glæde ved tilvæ-
relsen uden egentlig grund.  

7 personer, som i 1991 kunne føle spontan glæde, oplever i 1993 af og til 
følelsen heraf, mens 2 personer, som i 1991 følte spontan glæde, ikke har 
følelsen heraf i 1993. 12 personer, som dengang af og til følte spontan glæ-
de, svarer i 1993 klart "ja" på spørgsmålet. 3 personer, som dengang af og 
til kunne føle spontan glæde, har ikke denne oplevelse i 1993. 2 personer, 
som dengang svarede "nej", svarer i 1993 "af og til", mens 1 person, som 
dengang svarede "nej" svarer "ja" i 1993. Ialt oplever 26 personer i 1993 en 
spontan glæde mod kun 22 personer i 1991; en stigning hos 18% i evnen til 
at føle umiddelbar glæde ved tilværelsen uden egentlig grund.  

Generelt set oplever 27 personer en ændring i oplevelsen af spontan glæde, 
mens 17 personer angiver samme svar i de to undersøgelser; for 61% er der 
sket forandringer i oplevelsen af spontan glæde siden 1991, for 39% er op-
levelsen den samme i 1993 som i 1991.  

De øvrige variabler fra skema 2 har høje signifikansværdier, hvilket inde-
bærer, at der ikke er sket markante forbedringer med hensyn til de øvrige 
variabler i de seks faktorer. De katastroferamte oplever bl.a. ikke mindre 
utryghed, de er lige så opmærksomme på forskellige former for sikkerhed, 
og deres formåen m.h.t. at overskue dagligdagen er stadig dårlig sammen-
lignet med tidligere. Resultaterne indebærer dog også, at forholdsvis lige så 
mange som i 1991 oplever tættere relationer til personer i deres netværk, 
lige så mange giver andre lov til at se deres følelser og har lettere ved at 
forstå omgivelsernes sorger og glæder.  

De signifikante korrelationer for variablene faktorer i skema 2 vises i bilag 
3. 

Skema 3 (Impact of Event Scale) 
For de tre overordnede IES-variabler findes ingen forandringer (jf. tabel 
13). Har den katastroferamte 1½ år efter katastrofen følt sig plaget af inva-
derende- og/eller undgåelsesreaktioner, føler han/hun sig også plaget heraf 
3½ år efter katastrofen. 
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 Gamma χ2 Frihedsgrader Signifikans-
niveau 

invaderende reaktioner .93 37.20 4 .0000 

undgåelsesreaktioner .50 13.83 4 .01 

IES-total .69 16.01 4 .005 

Tabel 13: Tabel over gamma, chi2, antal frihedsgrader og signifikansniveau for IES-
variable, hvor 1993-svarene sammenholdes med 1991-svarene. 

Skema 4 (PTSS-10) 
Heller ikke PTSS-10-skemaet tabel 14 præsenterer statistiske forandringer. 
I 1993 opleves altså generelt set samme følelsesmæssige og fysiske tilstand 
som i 1991. 

 Gamma χ2 Friheds-
grader 

Signifikans-
niveau 

søvnproblemer .78 32.22 9 .0005 

mareridt .67 25.85 9 .005 

deprimeret .65 29.46 9 .0005 

forskrækkelsesreaktion .84 42.91 9 .0000 

isolationstendens .70 36.06 9 .0000 

irritation .42 18.94 9 .05 

følelsesudsving .60 14.39 9  

skyldfølelser .77 28.34 9 .001 

undgåelse .51 19.13 9 .05 

anspændthed .80 31.48 9 .0005 

Tabel 14: Tabel over γ, antal frihedsgrader og signifikansniveau for 10-PTSS-variable, 
hvor svarene i 1993 sammenholdes med svarene i 1991. 
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Sammenfatning 
De katastroferamtes situation 3½ år efter katastrofen synes generelt set ikke 
at have forbedret sig i forhold til deres situation 1½ år efter katastrofen.  

Trods dét, at en fjerdedel færre har været udsat for stressende hændelser, at 
en sjettedel flere kan føle umiddelbar glæde ved tilværelsen, og at lige så 
mange som i 1991 oplever tættere familieforhold, giver andre lov til at se 
deres følelser og kan forstå omgivelserne bedre, forekommer de øvrige ef-
tervirkninger i et omfang, der ligner det fra 1991. 

Dette kan betegnes som bekymrende, da disse eftervirkninger er mange og 
alvorlige, bl.a. opleves en generel utryghed, manglende kognitiv formåen, 
m.h.t. at overskue dagligdagen, invaderende- og undgåelsesreaktioner, de-
pression, søvnproblemer, pludselige følelsesudsving, opfarenhed ved plud-
selige lyde og anspændthed i kroppen. Eftervirkningerne mærkes i høj grad 
både fysisk og psykisk. Desuden magter en sjettedel færre at bestride et 
fuldtidsjob. Eftervirkningerne griber ind i den daglige livsførsel på en do-
minerende, negativ måde. 

Med hensyn til oplevelsen af problemer, for eksempel i privatlivet eller på 
arbejdspladsen, er de katastroferamtes situation direkte forværret. Over 
dobbelt så mange oplever i 1993, at de har sådanne problemer.  

Tendens til at isolere sig og føle irritation overfor andre er stigende. Symp-
tomerne synes at have stabiliseret sig, og at der synes at foregå en vis pola-
risering, således at de, der har fået det bedre, omfangsmæssigt opvejes af en 
gruppe, der har fået det værre. 
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EN ANALYSE AF PÅRØRENDE 

I 1991 deltog en del pårørende ved de weekendmøder, Dansk Røde Kors 
afholdt i Ebeltoft. Pårørende defineres her som personer, der berøres af ka-
tastrofen, men som i modsætning til efterladte ikke er nærmeste familie til 
afdøde, for eksempel svigerinde, svoger, kusine eller fætter, pårørende er 
også familien omkring overlevende, for eksempel en ægtefælle. 8 på-
rørende har i 1991 udfyldt spørgeskemaerne.  

Gruppen af pårørende, som den er defineret her, er i forhold til gruppen af 
efterladte og overlevende, en usynlig gruppe; fordi pårørende ikke er direk-
te katastroferamte på samme måde som efterladte og overlevende rettes 
opmærksomheden i mindre grad på deres oplevelser og eftervirkninger. Det 
betyder ikke, at pårørende oplever færre og mindre belastende -
eftervirkninger. I det følgende sættes fokus på nogle af de mest fremtræ-
dende eftervirkninger, de pårørende giver udtryk for, - fortalt med deres 
egne ord.  

Resultater af skema 5 
Ud af de 8 pårørende har 7 besvaret skema 5; 2 overlevende og 5 efterladte. 
Ligesom efterladte og overlevende oplever de pårørende at have meget at 
skrive om, og nogle skriver flere sider om deres oplevelser.  

Hvem hjælper hjælperne? - At føle sig overset og brugt 
Næsten alle pårørende giver udtryk for, at de føler sig oversete; de ydes ikke 
den følelsesmæssige opmærksomhed, de føler, de har brug for.  

De pårørende oplever, at social støtte og hjælp først og fremmest er koncen-
treret omkring de direkte implicerede i katastrofen, de efterladte og overle-
vende. Der er ikke et netværk af social støtte og hjælp omkring dem som på-
rørende. De er primære støttepersoner i de efterladte og overlevendes net-
værk, men de efterladte og overlevende, der normalt også er deres primære 
støttepersoner, kan dårligt yde dem støtte på grund af katastofetraumet. 

En mand, hvis kone har mistet sin bror med familie, skriver: “Jeg har haft et 
godt forhold til min kones familie, til tider måske lidt fór personligt, fordi jeg 
ikke selv har søskende. Men det forhold er der ingen, der tænker på idag, du 
tager dig bare sammen, livet skal gå videre, du har ikke ret til følelser af den 
art. Sådan har jeg følt mange gange. Jeg skal støtte min kone, men hvor får 
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jeg kræfterne fra? Den støtte jeg får er fra min kone, men hendes kræfter er 
få. Vores forhold er ikke blevet ødelagt, men vi bruger alle vore kræfter til at 
få dagligdagen til at køre. Jeg havde tænkt mig at skrive 10, måske 100 sider, 
men jeg kan ikke finde overskud til det!". 

En kvinde, hvis mand er overlevende, forklarer: “Angående katastrofen Scan-
dinavian Star vil jeg gerne gøre opmærksom på en glemt gruppe; personer 
der også bør prioriteres højt ved sådanne hændelser. Det er pårørende til de 
overlevende. (...) Jeg var vred på min mand. Han kunne ikke være bekendt at 
bruge mig helt op og så ikke sørge for, at jeg var med. Følelsen af at være så 
tæt på, og så alligevel udenfor, er ubærlig. Al opmærksomhed fra familien og 
venner var rettet mod ham, der var ikke nogen, der spurgte til mig".  

Forskellige roller 
De pårørende befinder sig i en dobbelt-relation til katastrofetraumet; de er 
primære støttepersoner til andre mere direkte ramte af katastrofen, samtidig 
med at de selv er katastroferamte. Denne dobbelt-relation indebærer flere rol-
ler, der kan gøre det svært at have følelsesmæssigt overskud og føle sig stærk. 

En kvinde, hvis mand har mistet sin bror og familie, skriver: "Som pårørende 
"længere ude" har jeg ofte haft følelsen af at spille flere roller samtidig; jeg 
skal trøste min mand, jeg skal hjælpe min svigerfar, jeg har selv mistet ikke 
bare en del af min familie, men også mine ungdomsvenner. En dag efter bi-
sættelsen brød jeg fuldstændig sammen overfor mine forældre. Det hjalp, - jeg 
har fået kræfter til at vende tilbage til mine forskellige roller”. 

Skyldfølelser 
Ligesom de efterladte og overlevende oplever de pårørende en øget sårbarhed; 
de skriver om mange belastende følelser. Én af de følelser, flere af de pårø-
rende beskriver, drejer sig om skyld. Oplevelsen af at blive overset, blive 
brugt og føle sig vred herover afstedkommer skyldfølelser.  

En pårørende til en overlevende skriver: "Venner og bekendte sagde til 
mig,"Du er vel nok heldig, at du har fået ham hjem igen i god behold". Dá fik 
jeg skyldfølelse over min vrede. Var jeg blevet egoistisk? Jeg skulle jo være 
glad for at have ham hos mig". 

En anden af de pårørende udtaler: “Lige efter katastrofen havde jeg skyldfølel-
ser og megen vrede mod min partner. Omgivelsernes opmærksomhed var ret-
tet mod ham, jeg havde en følelse af at være glemt, men meget brugt. Jeg kun-
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ne ikke håndtere denne følelse. Jeg blev nedtrygt og usikker. Der må og skal 
være professionelle folk, der kan tage vare om alle, der er berørt af en kata-
strofe". 

Flere af de pårørende udtrykker behovet for professionel hjælp til at håndtere 
de svære følelser, og tre af de otte pårørende har modtaget kriseterapeutisk 
hjælp. 

Skyldfølelser kan også vise sig på anden vis; skyld over at have fået traumet 
på afstand, - en skyldfølelse som også opleves af overlevende og efterladte.  

En ung pige, der har mistet sin svoger og dennes familie, forklarer: "Det har 
været både svært og noget af et dilemma at være pårørende "længere ude", 
for jeg kan da godt føle mig lidt skyldig; jeg har det fint nu, og det har de 
nærmeste bestemt ikke! Lige efter katastrofen var det hårdt at se min far være 
så ked af det og også frygteligt at gennemskue hans store forsigtighed første 
gang, vi skulle ud at sejle. Pludselig måtte jeg være den stærke, men det havde 
jeg det samtidig godt med, for på den måde var jeg en god støtte. For eksem-
pel kørte jeg vores bil efter rustvognene". 

Sammenfatning 
Betragtes de pårørendes skema 5 besvarelser i forhold til de efterladte og 
overlevendes besvarelser synes deres oplevelser at være fuldt ud lige så 
problemfyldte.  

Mens mange af de samme følelser opleves af alle tre grupper, for eksempel 
skyldfølelser, gælder nogle særlige forhold for gruppen af pårørende set i 
forhold til de to øvrige grupper.; på grund af de pårørendes dobbelt-relation 
til katastrofetraumet oplever de særlig mangel på hjælp og støtte fra famili-
en, og de er særlig belastet af at have flere roller i forhold til traumet.  
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HVAD KENDETEGNER KATASTROFERAMTE, SOM VÆLGER 
AT DELTAGE I ET KOLLEKTIVT BEARBEJDNINGSARRAN-
GEMENT? 

Som omtalt i Arctander (1991) afholdtes i 1990 og 1991 to weekend-møder 
i Ebeltoft (59% af de katastroferamte (27 personer) fra denne undersøgelse 
deltager). Tabellen viser de signifikante sammenhænge, der gælder for dis-
se katastroferamte.  

Skema 1 

Deltagerne er overvejende efterladte og ældre end hele gruppen af svarper-
soner (jf. tabel 15). Færre er samlevende og flere har fuldtidsarbejde i 1993. 

Skema 2 

Utryghed 
De er forholdsvis usikre ved at benytte tog, bus og skib som transport-
middel (jf. tabel 15). 
Sikkerhedsadfærd og -bekymringer 
De undersøger i højere grad sikkerhedsforanstaltningerne fremmede steder 
og er forsigtige med at kaste sig ud i nye udfordringer.  
Overblik og beslutningstagen 
De har desuden vanskeligere ved at overskue ting i hverdagen og føler sig 
oftere usikre, når de skal tage beslutninger.  

Interesse i mediernes dækning af ulykker m.m. 
De er særlig interesserede i mediernes behandling af sygdom, død og ulyk-
ke. 
Følelsesudtryk 
De føler hyppigere, at der er noget, der plager dem.  

 Alder Overlevende Civilstand i 93 Arbejde i 93 

Skema 1 4.20 
(3) 
.38 

1.03 
(1) 
.31 

.91 
(1) 
÷.39 

4.03 
(1) 
.56 
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 Tog Bus Skib  

Skema 2 3.31 
(2) 
.50 

1.78 
(2) 
.32 

5.07 
(2) 
.44 

 

 Udfordringer Sikkerhed Beslut. Overskue 

Skema 2 4.96 
(2) 
.51 

4.44 
(2) 
.50 

3.47 
(2) 
.51 

3.62 
(2) 
.51 

 Plager TV Sygdom Privatliv 

Skema 2 2.29 
(2) 
.30 

3.53 
(2) 
.46 

4.39 
(2) 
.50 

9.91 
(2) 
÷.71 

 

 Helbred Beskytte fam. Lydhør sorger Lydhør andre 

Skema 2 4.64 
(2) 
.31 

4.98 
(2) 
.53 

2.06 
(2) 
.46 

3.62 
(2) 
.59 

 

 Invasive reak. 

Skema 3 .50 
(1) 
.33 

 

 Søvnprob. Deprim. Pludselige 
lyde 

Pludselige 
føl.udsving 

Anspændt 

Skema 4 4.76 
(3) 
.32 

6.84 
(3) 
.33 

7.95 
(3)1 

.50 

7.64 
(3)1 
.38 

10.60 
(3)2 
.58 

Chi2-værdi. Øverst antal frihedsgrader i ( ). Gammaværdi er nederst. Signifikansniveau: 1 
p<.05 2 p<.01 

Tabel 15: Signifikante korelationer mellem deltagelse i Ebeltoft-møderne og variabler 
fra skema 1-4. 

Netværksrelationer 
Endeligt taler de relativt mere med andre om sygdom og mener ikke, dette 
samtaleemne hører til privatlivets fred. De er meget opmærksomme på de-
res helbred. Deres tanker kredser om, at de skal beskytte deres familie, og 
de er blevet mere opmærksomme på andre i al almindelighed samt på an-
dres sorger. 
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Skema 3 
Ebeltoft-deltagerne lider mere af invaderende reaktioner end de svarperso-
ner, der ikke deltager i møderne (jf. tabel 15). 

Skema 4 
De lider desuden i mere udtalt grad af søvnproblemer, føler sig deprimeret, 
farer op ved pludselige lyde, oplever pludselige følelsesudsving og føler sig 
anspændt i kroppen (jf. tabel 15). 

Sammenfatning 
De 27 deltagere i Ebeltoft-møderne kan betegnes som en gruppe, der stadig 
er meget plaget af generende efterreaktioner. De er mere generet af deres 
symptomer end gennemsnittet af alle svarpersoner. De oplever mange efter-
reaktioner, der i ofte forekommende og væsentlige livssituationer hindrer 
en fri livsudfoldelse. 
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EN PROFIL AF DE, SOM DELTOG I 1991, MEN IKKE I 1993 

Ét metodisk problem er, hvordan de 28% som svarede i 1991, men ikke i 
1993, har det. Udfra to udenlandske undersøgelser (Lindy et al., 1981; 
Weisæth, 1989) har vi grund til at antage, at de sandsynligvis har det noget 
værre end gennemsnittet af dem, der deltager i undersøgelsen. 

I bilag 4 ses at demografisk er gruppen ældre; de, der kun svarer i 1991, 
lever oftere i parforhold, har oftere børn og fuldtidsarbejde. De har sjældne-
re sygemeldt sig og ikke opfattet sygemelding som en god hjælp. De har 
fået forholdsvis mange tilbud om hjælp fra offentlige instanser. De har mi-
stet forholdsvis flere af deres nærmeste; de har været mindre tilfredse med 
den hjælp, de har modtaget fra præsten; kun få af dem har henvendt sig til 
en psykolog. 

På en række områder har de, der kun svarer i 1991 mindre angst; de har ik-
ke svært ved at overskue dagligdagen; de synes ikke man skal tale om al-
vorlig sygdom. De har oftere opnået en ny slags nærhed til deres nærmeste, 
men deres lydhørhed overfor andres sorger og glæder er mindre end sam-
menligningsgruppens. IES viser forskelle på tre spørgsmål. På spm. 1 viser 
gruppen tegn på mindre invasion, mens spm. 8 og 15 viser tegn på mindre 
undgåelsesadfærd. PTSS-10 viser ingen signifikante forskelle mellem de to 
grupper. 

I arbejdet med at nå en gruppe overlevende og efterladte efter en natklub-
brand i USA i 1977, som kostede 165 mennesker livet, udviklede Lindy et 
al. (1981) begrebet 'traumemembran' for at beskrive det fænomen, hvor 
svært traumatiserede personer var omgivet af et lille netværk af personer 
eller en person, de havde meget tillid til - en ægtefælle, voksne børn, foræl-
dre, en nær ven eller kollega. Disse støttepersoner var i stand til at beskytte 
de overlevende fra oplevet ydre psykisk stress og var opmærksomme på og 
overvågede de overlevendes behov. Netværksgruppen havde tendens til at 
definere for den overlevende, hvad der var en hjælp, og hvad der udgjorde 
en yderligere traumatisering. Traumemembranen beskyttede på et psykoso-
cialt niveau de overlevende og efterladte med et såret selv fra en overbe-
lastning af psykisk spænding. 

En række forhold i gruppeprofilen; antal tab, den etablerede familie- og 
arbejdssituation, mindre angst, mere nærhed og mindre lydhørhed, kan tol-
kes i overensstemmelse med forekomsten af en traumemembran. 
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En henvendelse fra en offentlig myndighed eller fra venner og bekendte 
kan reaktivere traumet, og vil for mange katastroferamte betyde, at forseg-
lingen ned til det smertefulde lag trues, og at der åbnes til invaderende bil-
leder af katastrofen og de tilhørende følelser af hjælpeløshed, raseri, skam 
og skyld. 

Weisæth (1989) viste, at den gruppe overlevende fra en industrieksplosion, 
som først svarede efter mange henvendelser, havde mange eftervirkninger, 
og antallet af svært traumatiserede steg betydeligt, når svar% blev 100. Ho-
vedmotivet til manglende deltagelse var en del af et psykologisk forsvar for 
at undgå at genopleve traumet. En implikation af dette fund er, at de psyko-
logiske interventionsformer må være aktivt opsøgende og bygge på en kli-
nisk sensitiv ekspertise. 

Den generelle forventning om at de, der fravælger at svare i 1993, har flere 
symptomer, end de, der deltager i 1993, indfries ikke. Der er dog en vigtig 
forskel mellem den gruppe, der kun svarer i 1991 og Lindy et al.s og Wei-
sæths overlevende: at de, der kun deltog i 1991, ikke oprindeligt var tilba-
geholdene. For at belyse Lindys et al.s og Weisæths fund på en adækvat 
måde skulle de 24 oprindeligt ikke-svarende inddrages. Mange af disse re-
turnerede spørgeskemaerne med begrundelsen, at de ikke magtede eller 
havde lyst til at forholde sig til katastrofen endnu en gang (jf. Elklit og An-
dersen, 1993, s. 21). 
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AFSLUTNING 

Som nævnt i forordet er der et vist overlap mellem den første og nærvæ-
rende undersøgelse. De forhold, der afsluttende diskuteres i første undersø-
gelse er også gældende i forhold til resultaterne af nærværende undersøgel-
se. Herudover skal i det følgende nogle yderligere forhold kommenteres. 

Når det samlede billede af de fysiske, psykologiske og sociale eftervirknin-
ger hos de undersøgte katastroferamte skal gøres op, kræver det en afvej-
ning af en række forhold. Hvilke af de mange undersøgte variabler skal der 
lægges mest vægt på? Er det rimeligt at opfatte den undersøgte gruppe som 
en helhed eller er det mere rigtigt at se dem som bestående af en række un-
dergrupper, som hver især har deres egne kendetegn? Vil en opsplitning i 
undergrupper være med til at de katastroferamte vil vurdere sig og af andre 
blive vurderet udfra en bestemt norm om mestring, som vil forbedre nogles 
tilpasning og selvfølelse, men forværre andres? 

Et metodisk problem er, at vi for en række variables vedkommende ikke 
har nogen normal fordeling, d.v.s. en forventning om hvordan et repræsen-
tativt udsnit af en befolkning ville svare på bestemte spørgsmål. 

Der findes efterhånden en vis viden om de overlevendes reaktioner efter 
skibskatastrofer, mens viden om de efterladtes reaktioner er meget begræn-
set (jf. Elklit & Andersen, 1994). Hvis flere kriterier (katastrofens art, antal 
døde, interval inden undersøgelsen osv.) inddrages svinder sammenlig-
ningsmulighederne betydeligt ind. 

Omfanget af invaderende billeder og erindringer fra Scandinavian Star ka-
tastrofen er stadig stort. Bestemte scener fra katastrofen og tiden bagefter 
har ætset sig fast og melder sig, uden personen vil det, som glimt eller en 
genoplevelse af dele af hændelsesforløbet. Disse erindringer muliggør det 
første stykke tid efter katastrofen, at ofrene kan bearbejde begivenheden, 
men flere år efter, er det ikke hensigtsmæssigt, at involuntære erindringer 
maser sig på og giver anledning til angst, koncentrationsvanskeligheder, 
søvnproblemer og fysisk anspændthed. 

De invaderende forestillinger er tit så pinefulde, at personen ikke ønsker at 
mærke dem fuldt ud. Derfor bruges der megen energi på at holde erindrin-
ger ude og undgå de ting, som kan fremkalde erindringerne. Denne undgå-
elsesadfærd kan ses som et beskyttelsesskjold mod de invasive forestillin-
ger og de stærke følelser, som disse indeholder. Man oplever sjældent angst 
kun i enkeltstående situationer. Oplevelsen af angst synes at have en spre-
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dende effekt; er man angst på ét område, udvikler man også angst på andre 
områder. Angsten er ikke blevet mindre for den undersøgte gruppe som 
helhed og for gruppen af efterladte er omfanget af undgåelsesreaktioner 
stigende. Et højt undgåelsesniveau har tendens til at medføre bestemte føl-
gevirkninger, f.eks. i form af social isolation. 

Et fælles træk hos mange traumatiserede personer er sandsynligvis, at nogle 
af deres grundlæggende forestillinger om verden, andre mennesker og sig 
selv er blevet rystet så dybt, at genopbyggelsesarbejdet ikke er blevet gen-
nemført (jf. Janoff-Bulman, 1992). Mange mennesker er beskyttet af en 
illusion om usårlighed, af illusioner om at verden og andre mennesker 
grundlæggende er gode og retfærdige. Når realiteterne på grusomste vis 
river disse illusioner i stykker, kan livet forekomme meningsløst og angsten 
for, at skæbnen pludselig slår til igen, bliver ofte fremtrædende. 

Denne tilstand blev tidligere beskrevet som en fiksering til traumet (Kardi-
ner, 1941; Rado, 1942) og prisen herfor blev opfattet som en jeg-
indskrænkning i forhold til udfoldelsesmuligheder. 

Periodevis vekslen mellem invasion og undgåelse er den centrale dynamik i 
en nutidig opfattelse af posttraumatiske reaktioner (jf. Horowitz, 1986; 
APA, 1994; Elklit; 1994). Men hvorfor bliver nogle mennesker i særlig 
grad ved med at blive plaget af de invasive billeder, og hvorfor udvikler 
andre en markant undgåelsesadfærd? Svarene herpå kunne findes i den per-
sonlighedsstruktur, de pågældende har. Sådanne svar får imidlertid let ka-
rakter af en sekundær viktimisering, dvs. reaktioner fra omgivelserne, som 
reaktiverer eller forstærker det oprindelige traume. Andre sårbarhedsfakto-
rer er tidligere belastende livsbegivenheder, familieforhold og den subjek-
tive oplevelse af katastrofen (jf. McFarlane, 1986, Elklit & Andersen, 
1994).  

Af de forskellige mulige gruppeinddelinger af den nærværende population 
er de største forskelle knyttet til, om man er overlevende eller efterladt.  

Af interesse for evt. fremtidige opsøgende interventionsprogrammer og 
overraskende i forhold til udenlandske erfaringer med opsøgende virksom-
hed er de forhold, at deltagerne i fællesarrangementer tilsyneladende er me-
re belastet end ikke-deltagere. Overraskende er det også, at de, der ikke 
svarer på den anden spørgeskemarunde i 1993, er  mindre belastede end 
den gruppe, der svarer. Dette fund er også i modstrid med udenlandske er-
faringer. 
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Et metodisk forhold, som også er værd at fremhæve, er den gode overens-
stemmelse, der eksisterer mellem vurderingen af egen tilstand og en række 
symptommål. Ved at spørge folk direkte får man tilsyneladende en gyldig 
information. I kommende undersøgelser af traume-ramte kunne man under-
søge dette forhold yderligere ved at inddrage psykologisk testning, hvorved 
man kan få et indblik i, om de dybere psykologiske indstillinger er i over-
ensstemmelse med de selvoplevede og bevidste indstillinger og vurderin-
ger. 

I svarene på spørgsmålene om vurdering af egen mestring giver 62% ud-
tryk for en positiv vurdering. En sådan selvvurdering er ikke ensbetydende 
med, at de pågældende er fri for en række generende symptomer, men ud-
tryk for at katastrofen, tabene, deres nye daglighed og generne taget i be-
tragtning er de tilfredse med sig selv. To femtedele har imidlertid ikke den-
ne positive selvvurdering og må siges at være plaget af en række eftervirk-
ninger, som burde kunne berettige dem til at modtage et offentligt og gratis 
tilbud om en psykologisk bearbejdning af forløbet og de opståede efter-
reaktioner. Også blandt de øvrige katastroferamte findes en del, som er pla-
get af forskellige generende symptomer, hvilket kunne afhjælpes via en 
psykologisk behandling. 

I diskussionen i første undersøgelse omtales bl.a. Rubonis & Bickmans 
(1991) metaanalyse af psykologiske eftervirkninger efter katastrofer, og det 
nævnes, at én opfølgende undersøgelse omkring Scandinavian Star kata-
strofen vil kunne bekræfte/afkræfte Rubonis & Bickmans (1991) tredje re-
sultat: “Jo længere tid, der går efter katastrofen, jo færre virkninger kan 
man finde efter den”. Resultaterne fra opfølgningsundersøgelsen kan ikke 
bekræfte Rubonis & Bickmans konklusion, idet der ikke er sket et væsent-
ligt fald i  negative oplevelser over tid for de katastroferamte ved Scandi-
navian Star katastrofen; nogle reaktioner findes endda i højere grad 3½ år 
efter end 1½ år efter katastrofen. 

Den forløbne tid har ikke været tilstrækkelig til at læge sårene, i modsæt-
ning til hvad folkevisdommen forestiller sig, at tiden kan. Men tiden i sig 
selv udretter ingenting. Efter vores opfattelse er det den direkte fokusering 
og bearbejdning, som kan ændre en uønsket psykologisk tilstand. Hvis det 
ikke gøres, kan man frygte, at de forskellige psykologiske eftervirkninger 
vil være vedvarende og integreres i personlighedsstrukturen (jf. Epstein, 
1991). 
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BILAG 1 

Tabel over korrelationer med variablen “antal mistede”. Første kolonne 
gammaværdier. Anden kolonne signifikansniveau ved χ2-test. 

Skema 1 γ p< 

Alder .44 .05 

Civilstand 91 .49 .05 

Civilstand 93 .48  

Antal børn .32 .01 

Problemer før 91 .36  

Stress. hændelser 91-93 .38  

Præst .31 .05 

Præst, antal gange .28 .05 

Præst - god hjælp? .31 .01 

Psykolog 91 ÷.58 .005 

Psykolog 93 ÷.70 .001 

Psykolog, antal gange  ÷.58 .05 

Psykolog - god hjælp? ÷.50 .05 

Ebeltoft .48 .05 
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Tabel over korrelationer med variablen “antal mistede”. Første kolonne 
gammaværdier. Anden kolonne signifikansniveau ved χ2-test. 

Skema 2 γ p< 

Nærhed .42  

Ingen kan hjælpe .23 .05 

Vise vrede ÷.40  

Lydhørhed  .36  

Bekymret for helbred .20 .05 

Vise vrede 93 ÷.57  

Bekymret for helbred 93 .41  

Lydhørhed 93 .46  

Vise gråd ÷.17 .05 

Tale om svære ting .51  

Sket nærmeste noget? .40  

Sygdom tilhører privatlivet ÷.37 .05 

Utryghed skib ÷.12 .05 

Utryghed med kendte menneskesr ÷.39  

Lydhørhed sorg .66  

Beskytte familien .41  

Tage udfordringer .30  

Svært at overskue dagligdagen .35  

Svært at beslutte .39  

Utryghed ved fly ÷.30  

Utryghed om dagen ÷.41  

Alt under den punkterede streg er tal fra 1993 
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Tabel over korrelationer med variablen “antal mistede”. Første kolonne 
gammaværdier. Anden kolonne signifikansniveau ved χ2-test. 

 IES 1991 1993 

Nr.  γ p< γ p< 

1 Tænkt på det, uden at jeg ville   .37  

4 Svært ved at sove, fordi jeg var plaget af 
tanker og billeder 

  .39  

5 Stærke følelser om det har trængt sig på   .46 .01 

10 Billedet af det er pludseligt dukket op for 
mit indre øje 

  .31  

11 Andre ting er blevet ved med at få mig til at 
tænke på det 

.33    

14 Alt, der kunne minde om det, har bragt fø-
lelserne frem igen 

.51 .005   

15 Været følelsesløs ved tanken om det ÷.34    

 

PTSS-10 1991 1993 

 γ p< γ p< 

Deprimeret   .38  

Forskrækkelsesreaktioner ÷.36    

Følelsesudsving   .35  
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BILAG 2 

Tabel over korrelationer med fra skema 1-4 variablen "vurdering af egen 
mestring". Første kolonne er gammaværdier. Anden kolonne signifikansni-
veau ved χ2-test. 

Skema 1  

Alder γ p< 

Alder ÷.62  

Børn ÷.33  

Problemer 91 ÷.36  

Off. tilbud ÷.37  

Læge ÷.40  

Præst ÷.36  

Psykolog ÷.40  

Arbejde ÷.33  

Probl. 91-93 ÷.67 .05 

Probl. 93 ÷.58 .05 

Læge ÷.40  

Psykolog ÷.47  

Advokat ÷.70  

Ebeltoft ÷.53  

Tallene under den punkterede streg er fra 1993. 
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Tabel over korrelationer med fra skema 1-4 variablen "vurdering af egen 
mestring". Første kolonne er gammaværdier. Anden kolonne signifikansni-
veau ved χ2-test. 

Skema 2 1991 1993 

 γ p< γ p< 

Vise gråd ÷.33    

Vise sorg ÷.40    

Ny nærhed ÷.42    

Ingen kan hjælpe ÷.44  ÷.60 .05 

Undgå avis om ulykker ÷.64  ÷.20 .05 

Undgå TV om ulykker ÷.41    

Tale om sygdom ÷.37    

Utryghed om dagen ÷.33    

Utryghed ved fremmede ÷.30    

Svært at overskue dagligdagen ÷.33  ÷.60 .05 

Tanker kredser om at beskytte familien ÷.75 .05 ÷.61  

Vise frygt overfor andre   .31  

Sygdom tilhører privatlivet   .36 .05 

Utryghed kendte men.   ÷.57  

Svært at beslutte   ÷.69 .005 

Undersøge sikkerhed   ÷.54  

Lydhørhed sorger   .41  

Lydhørhed glæder   .45  

Glæde ved tilværelsen   .48  
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Tabel over korrelationer med fra skema 1-4 variablen "vurdering af egen 
mestring". Første kolonne er gammaværdier. Anden kolonne signifikansni-
veau ved χ2-test. 

IES 1991 1993 

 γ p< γ p< 

Tænkt på det, uden at jeg ville ÷.79 .05   

Når jeg tænkte på det eller blev mindet om 
det, har jeg prøvet at lade være med at blive 
oprevet 

÷.36 .01 ÷.43 .05 

Prøvet at glemme det     

Svært ved at sove, fordi jeg var plaget af 
tanker og billeder 

÷.72 .01 ÷.60 .05 

Stærke følelser om det har trængt sig på ÷.81 .005 ÷.85 .001 

Haft drømme om det ÷.66 .05 ÷.50  

Holdt mig væk fra alt, der kunne minde mig 
om det 

÷.69 .05 ÷.38  

Jeg har haft det, som om det aldrig var sket     

Jeg har prøvet at lade være med at tale om 
det 

    

Billeder af det er pludseligt dukket op for 
mit indre øje 

÷.63 .05 ÷.77 .005 

Andre ting er blevet ved at få mig til at tæn-
ke på det 

÷.70 .05 ÷.67 .01 

Jeg har skubbet følelserne væk     

Prøvet at lade være at tale om det     

Alt, der kunne minde om det, har bragt fø-
lelserne frem igen 

÷.74 .05 ÷.73 .01 

Været følelsesløs ved tanken om det     
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Tabel over korrelationer med fra skema 1-4 variablen "vurdering af egen 
mestring". Første kolonne er gammaværdier. Anden kolonne signifikansni-
veau ved χ2-test. 

PTSS-10 1991 1993 

 γ p< γ p< 

1. Søvnproblemer ÷.60 .05 ÷.57 .05 

2. Mareridt ÷.37    

3. Deprimeret ÷.37  ÷.71 .05 

4. Forskrækkelsesreaktioner ÷.41  ÷.51  

5. Isolere sig ÷.34 .05 ÷.50 .05 

6. Irritation     

7. Følelsesudsving   ÷.43  

8. Skyldfølelser ÷.41  ÷.41 .01 

9. Undgåelse   ÷.71 .01 

10. Anspændthed ÷.35  ÷.41  
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 BILAG 3 

Tabel over γ, χ2, antal frihedsgrader og signifikansniveau for variabler i 
spørgeskema 2, hvor besvarelserne i 1993 sammenholdes med 1991. 

Utryghed 

 Gamma χ2 Friheds-
grader 

Signifi-
kansniveau

for de nærmeste .70 10.94   4  .05 

ved togtransport .79   23.36   4  .0001 

ved bustransport .85   13.70   4  .01 

ved flytransport .82   33.13   4  .0000 

ved skibtransport .33   4.95   4   

om dagen alene .81   10.34   4  .05 

om natten alene .80   21.93   4  .0005 

ude alene .84   24.65   4  .0001 

ved kendte mennesker .78   20.17   4  .0005 

ved fremmede mennesker .66   15.11 4  .005 

 

Sikkerhedsadfærd og -bekymringer 

 Gamma χ2 Friheds-
grader 

Signifikans-
niveau 

tjekker sikkerhedsforanst.. .79  29.18   4   .0000 

forsigtig ved udfordringer .61  14.69   4   .005 

opmærksom på helbred     .66  12.44   4   .01 

bange for sygdomssmitte   .91  38.48   4   .0000 

tegnelse af forsikring    .41  2.54   2    
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Tabel over γ, χ2, antal frihedsgrader og signifikansniveau for variabler i 
spørgeskema 2, hvor besvarelserne i 1993 sammenholdes med 1991. 

Interesse for mediernes dækning  

 Gamma χ2 Friheds-
grader 

Signifikans-
niveau 

springer artikler over .92 41.51 4 .0000 

ser ikke TV .93 36.07 4 .0000 

særligt interesseret .77 21.96 4 .0005 

 

Følelsesudtryk 

 Gamma χ2 Friheds-
grader 

Signifikans-
niveau 

taler om det, der er svært .65 21.17 4 .0005 

andre ser, man er ked af det .39 8.03 4  

viser andre man græder .60 13.95 4 .005 

viser andre ens vrede .66 11.86 4 .05 

viser andre man er bange .68 12.62 4 .05 

føler sig plaget .83 23.50 4 .0001 

 

Overblik og beslutningstagen 

 Gamma χ2 Friheds-
grader 

Signifikans-
niveau 

manglende overblik .56 10.30 4 .05 

usikker beslutningstagen .40 6.43 4  
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Tabel over γ, χ2, antal frihedsgrader og signifikansniveau for variabler i 
spørgeskema 2, hvor besvarelserne i 1993 sammenholdes med 1991. 

Sociale relationer 

 Gamma χ2 Friheds-
grader 

Signifikans-
niveau 

ny nærhed med nærmeste .69 14.96 4 .005 

ingen kan hjælpe .67 13.98 4 .01 

taler om sygdom .84 23.30 4 .0001 

privatlivets fred .36 6.33 4  

beskytter familien .78 21.40 4 .0005 

lytter til andres sorger .67 4.33 2  

lytter til andres glæder .54 4.49 4  

generel lydhørhed .46 2.73 2  
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BILAG 4 

Tabel over korrelation med variablen “undersøgelsesdeltager i 1991, men 
ikke i 1993”. Første kolonne gammaværdier. Anden kolonne signifikansni-
veau ved χ2-test. Positive gammaværdier = deltagere i begge undersøgelser 
scorer højt. Negative gammaværdier = de, der kun deltog i 1991 scorer hø-
jest. 

Skema 1 γ p< 

Alder ÷.40  

Civilstand ÷.53  

Børn ÷.43 .05 

Arbejde ÷.34  

Sygemelding .08 .005 

Sygemelding god hjælp .52  

Off. tilbud ÷.37  

Præst god hjælp ÷.05 .01 

Psykolog .76 .05 

Antal mistede ÷.30  

 

Skema 2 γ p< 

Bange nu .31  

Nærhed ÷.50  

Utryg generelt ÷.31  

Tale om sygdom .41  

Utryg nat .47 .05 

Utryg ude .62 .05 

Utryg ved fremmede .33  

Svært at overskue dagligdag .36 .05 

Lydhørhed sorger .40  

Lydhørhed generelt .30  
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Tabel over korrelation med variablen “undersøgelsesdeltager i 1991, men 
ikke i 1993”. Første kolonne gammaværdier. Anden kolonne signifikansni-
veau ved χ2-test. Positive gammaværdier = deltagere i begge undersøgelser 
scorer højt. Negative gammaværdier = de, der kun deltog i 1991 scorer hø-
jest. 

Nr. IES γ p< 

1 Tænkt på det, uden at jeg ville .37  

8 Jeg har haft det, som om det aldrig var 
sket 

.30  

15 Været følelsesløs ved tanken om det .53  

 



89 

PSYKOLOGISK SKRIFTSERIE AARHUS 
 
Volume 15, 1990 
 
No. 1 Elmeland, Karen, Nygaard, Peter, Sabroe, Knud-Erik. STORBRUGERE - 12 FOR-

TÆLLINGER OM ALKOHOLBRUG. 
 
No. 2 Bertelsen, Preben. ANALYSE AF TERAPEUTISKE PROCESSER. Bind III. 
 
No. 3 Madsen, Benedicte. ET SYSTEM OG DETS SELVFORSTÅELSE. 
 
No. 4 Bærentsen, Klaus, Larsen, Steen Folke. PROCESOPERATØRERS EPISODISKE 

ERINDRINGER OG VIDEN. 
 
No. 5 Diderichsen, Birgitte, Forman, Kirsten. MIT ARBEJDE ER AT HOLDE SAMMEN PÅ 

MIG SELV. 
 
Volume 16, 1991 
 
No.1 Plunkett, Kim, Sinha, Chris. CONNECTIONISM AND DEVELOPMENT THEORY. 
 
Volume 17, 1992 
 
No. 1 Graversen, Gert. KARRIEREKRISE OG JOBSKIFT: PROCESSUELLE FORLØB OG 

EMOTIONELLE REAKTIONER. 
 
No. 2 Hougaard, Esben. PERSONLIGHED OG PSYKOPATI: RELATIONEN MELLEM 

PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OG TRÆKPSYKOLOGISKE MODELLER. 
 
Volume 18, 1993 
 
No. 1 Stegen, Rudi. SKINNERS BEGREBSRAMME. Belyst gennem radikal behavior-isme og 

anvendt til træning af hunde. 
 
Volume 19, 1994 
 
No. 1 Mammen, J. & Hedegaard, M. VIRKSOMHEDSTEORI I UDVIKLING. 
 
No. 2 Christensen, H. Bygholm. BØRN I FAMILIER MED ALKOHOLMISBRUG. 
 
No. 3 Elklit, A. SKUDDRAMAET PÅ AARHUS UNIVERSITET. En analyse af de psykologi-

ske efterreaktioner og mestringsstrategier. 
 
No. 4 Mogensen, J. & Diderichsen B. SOCIALPSYKIATRISK REHABILITERING. Et udvik-

lings- og evalueringsprojekt på “Kafferisteriet” i Holstebro. 
 
No. 5 Elklit, A., Andersen, L. B. SCANDINAVIAN STAR. En undersøgelse af de fysiske, psy-

kologiske og sociale eftervirkninger af en katastrofe. 
 
Volume 20, 1995 
 
No. 1 Bootsman, Edith M. LANGTIDS-EFFEKTEN AF FYSISK BØRNEMISHANDLING - 

belyst ved anvendelsen af nyere teorier og relateret til krisepsykologiens perspektiv. 
No. 2 Elklit, A., Andersen, L. B., Arctander, T. SCANDINAVIAN STAR. II. De fysiske, psyko-

logiske og sociale eftervirkninger 3½ år efter katastrofen. 


