
Gjenopplever marerittet. – Livet mitt stop-
pet opp for 30 år siden og jeg har aldri blitt 
meg selv igjen. Det er ingen som har et 
barn å miste. Det er noe av det verste som 
kan hende et menneske. Nå er vi her alene.

Gerd Steen (79) fra Moss var en sterk, 
oppegående og engasjert kvinne. I dag er 
livet hennes preget av helseproblemer, 
sorg og utslitte nerver. Hun har gått dras-
tisk ned i vekt og er bare en skygge av seg 
selv. 

Gerd og ektemannen Arne Steen (83) 
ønsket seg veldig et barn. Men det viste 
seg å ikke bli så enkelt for dem. Etter to 
avbrutte svangerskap kunne de endelig 

To ganger mistet de et barn 
i svangerskapet – så kom 
Gaute. Branntragedien 
gjorde dem barnløse igjen.

Gerd og Arne Steen mistet sønnen
i Scandinavian Star-tragedien

FORTVILET FAR: 
Arne Steen mistet sin 
eneste sønn i brannkatas-
trofen på Scandinavian 
Star. Hans største ønske 
er at de skyldige blir tatt 
og får sin stra!. 

SÅRENE VIL
ALDRI GRO



Gjenopplever 
marerittet

! STAUT KAR: 
Gaute en livsglad, snill, 
grei og pliktoppfyllende 
gutt, ifølge foreldrene. Han 
hadde mange venner og var 
godt likt.

FLAMMEHAV: 159 mennesker 
mistet livet da det brøt ut brann om 
bord i danskebåten Scandinavian Star 
for 30 år siden.

SÅRENE VIL
ALDRI GRO

glede seg over å ha fått en !ott sønn, 
Gaute. 

Lykkelig og glad. – Vi var både lyk-
kelige og glade. Det var en stor dag 
for oss da gutten vår kom til verden, 
forteller Arne Steen til Se og Hør.

Men 22 år senere skulle gleden bli 
snudd til fortvilelse, vantro og sorg 
for ekteparet fra Moss. 

6. april 1990 tok den 22 år gamle 
lastebilsjåføren farvel med forel-
drene hjemme – før han kjørte om 
bord på danskebåten Scandinavian 
Star i Oslo. Han kom aldri hjem 
igjen. 

Gaute ble ett av de 159 ofrene som 
omkom i den ufattelige tragedien 
som utspant seg ute i Skagerrak. 

Dype sår. I 02-tiden på natta ble fer-
gen rammet av den første av til 
sammen syv branner om bord. At 
det var så mange branner på vidt 
forskjellige steder, tyder ifølge ek-

spertene på at de må ha vært påsatt.
– Å snakke om det som skjedde 

eller høre om det åpner såret på 
nytt, sier Gerd til nettstedet vi.no.

Hun var alene hjemme da sjokk-
beskjeden kom: Fergen som sønnen 
var om bord i sto i brann. Ekteman-
nen Arne var på fotballturnering i 
Tyskland med juniorlaget han 
trente.

Presten kom. – Jeg "kk beskjed over 
høyttaleranlegget på stadion i Ham-
burg om at jeg måtte ringe hjem. Det 
var søsteren til kona mi som tok 
telefonen. Gerd klarte ikke å 
snakke, Gaute var savnet.

– Jeg kastet meg på et !y hjem til 
Norge. Samme kveld kom presten. 
Vi hadde mistet det aller kjæreste vi 
hadde – sønnen vår, sier 83-åringen 
mens han kjemper med følelsene.

Mange venner. Noen dager senere 
måtte Arne og Gerd hente sønnen på 

PÅ NESTE SIDE 
FORTSETTER



Fornebu der alle de omkomne 
etter mordbrannen ble samlet. 
De fraktet ham til kapellet på 
Jeløya i Moss.

– Det er lite jeg husker fra 
begravelsen – bortsett at det 
var mange mennesker der. 
Gaute hadde tydeligvis rukket 
å få mange venner etter at vi 
!yttet til Moss fra Vestlandet.

I stua til Gerd og Arne, som 
nå bor i Askim, henger et stort 
portrett av sønnen som russ. 
En kjekk og smilende unggutt, 
med livet foran seg.

Strålende skussmål.  Forholdet 
mellom far og sønn var mer 
som et kameratforhold. De 
hadde like interesser. 

– Han var en veldig kjekk 
gutt. Både livsglad, snill, grei 
og ikke minst pliktoppfyl-
lende. Vi hadde et godt forhold 
og var gode kamerater, sier 
Arne Steen til Se og Hør.

Sønnen hadde nettopp full-
ført militæret med strålende 
skussmål. Under tjenesten 
benyttet han anledningen til å 
ta serti"kat for lastebil, 
brannkurs og securitaskurs.

Får ikke fred. Etter militæret 
snakket han ofte med faren 
om at han ville studere slik at 
han kunne jobbe med å utvikle 
biler.

Mens han funderte på 
hvilke studier han skulle ta, 

"kk han seg jobb som lastebil-
sjåfør. 

Med base i Moss, der han 
bodde sammen med forel-
drene, kjørte han langtrans-
port til Tyskland og Italia.

Den siste turen hans endte i 
et branninferno om bord på 
Scandinavian Star.

– Det verste for oss i dag er 
at myndighetene etter vår me-
ning ikke har lagt to pinner i 
kors for å sørge for at de skyl-
dige blir tatt og straffet for 
ugjerningen. Hvis det ikke 
skjer, får vi aldri fred, sier 
Arne Steen til Se og Hør.

Må stra!es. – Det er trist at det 
går folk ute i den store verden 

som aldri er blitt straffet for 
det de har gjort. Det er trist at 
det går politikere og embets-
menn rundt i Norge som ikke 
har tatt ansvar for at det som 
skjedde er blitt oppklart, sier 
han til nettstedet vi.no.

Steen er styreleder i Stiftel-
sen etterforskning av mord-
brannen på Scandinavian 
Star. 

Stiftelsen har i mange år 
jobbet for gjenopptakelse av 
saken.

Feil gjerningsmann? Norske 
myndigheter "kk oppdraget 
med å etterforske brannen. I 
mars 1991 ble en dansk laste-
bilsjåfør, som var blant de 

FLOTT FAMILIE: Arne og Gerd legger ikke 
skjul på at det var en stor dag da de endelig ble 
foreldre. Men Gaute skulle bare bli 22 år gammel. 
Han døde i brann- og røykinfernoet som utspant seg 
ute i Nordsjøen.

GLAD GUTT: Gaute var glad i 

naturen og stortrivdes alltid med 

tursekken på ryggen.

GAUTE VAR 
UMISTELIG



UTBRENT: Slik så det ut om bord i Scandinavian Star etter 
at hele syv branner hadde herjet om bord i løpet av natten mel-
lom 6. og 7. april for 30 år siden. Eierne av skipet fikk utbetalt 
115 millioner kroner i erstatning etter tragedien.

FLOTT FAMILIE: Arne og Gerd legger ikke 
skjul på at det var en stor dag da de endelig ble 
foreldre. Men Gaute skulle bare bli 22 år gammel. 
Han døde i brann- og røykinfernoet som utspant seg 
ute i Nordsjøen.

STOLT MAMMA: Gerd hadde mistet to barn 
i svangerskapet før hun og ektemannen endelig 
lyktes i å bli foreldre. Gaute var hjerteknuseren som 
endret livet deres. 

HEDERSPLASS: På veggen i stua henger bildet av 
en smilende og fornøyd rødruss. – Det er klart at sorgen 
og savnet har preget oss sterkt. Det er ikke noe bedre nå 
enn for 30 år siden, sier Arne Steen
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omkomne, utpekt som gjer-
ningsmann. 

Teknisk sakkyndige kom 
imidlertid med påstander om 
at det ikke kunne være ham, 
men at sabotasje og mulig 
forsikringssvindel var moti-
vet for brannen.

Ny gramskning. Etterlatte har 
reist krav om ny gransking, 
men kravet er !ere ganger 
blitt avvist. 

I juni 2014 vedtok Oslos 
politimester at etterforsknin-
gen skulle gjenopptas. Stor-
tinget satte ned en egen gran-
skingskommisjon i 2015.

Politiet konsentrerte seg 
om mulige økonomiske moti-

ver knyttet til brannen, men 
saken ble avsluttet i 2016 uten 
å gi nye svar.

Økonomisk spill. Arne mener 
myndighetene på forskjellige 
nivåer har motarbeidet en 
løsning.

– Det hadde vært lettere å 
leve med sorgen hvis Oslo-po-
litiet hadde oppklart forbry-
telsen allerede i 1990. I stedet 
har vi hele tiden blitt servert 
en rekke usannheter fra myn-
dighetene.

Den fortvilte faren håper at 
en avslørende oppklaring i 
NRK-serien «Scandinavian 
Star», som nå sendes på TV, 
kan føre til at noe skjer.

«Hjelpemannskaper og 
myndigheter i Norge, Sverige 
og Danmark sto overfor en 
katastrofe og internasjonal 
mordsak. I bakgrunnen fore-
gikk et økonomisk spill med 
spor til USA og internasjonal 
skipshandel», skriver NRK i 
en pressemelding om serien, 
som etterforsker hva som 
skjedde denne skjebnesvan-
gre natta.

Hadde det travelt. Gaute 
hadde hentet en båtmotor i 
Trøndelag og på veien til 
Tyskland stakk han innom 
foreldrene. 

Mamma Gerd ville at han 
skulle vente med å dra videre 

til neste dag, men han ville 
ikke endre planer.

– Da sa jeg «men, da kom-
mer du rett hjem etterpå». Det 
gjorde han aldri, sier Gerd 
gråtkvalt.

– Har dere tenkt på hvor-
dan livet til Gaute kunne 
vært i dag?

– Vi har forsøkt å unngå å 
tenke i slike baner. Det er for 
tungt, sier Arne Steen.
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