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KATASTROFUTREDNING 

Bidrag till förbättrad färjesäkerhet 

Boken beskriver alla sjösäkerhetstekniska aspekter om Estoniaolyckan och visar att alla väsentliga officiella 
uppgifter meddelade av den internationella haverikommissionen 1994-1997 och svenska regeringen 1994-
2004 är medvetet falska, sannolikt för att skydda rederiet och myndigheter. 

Denna bok tillägnas min kära vän 

Elke Masczyk  

14 augusti 1951 - 9 mars 2002 

"... je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans... Je ne la déplore pas moi... Je ne me résigne pas moi... 
Je ne pleurniche pas dessus moi... Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu'elle contient, je ne 
veux rien avoir à faire avec eux, avec elle... c'est eux qui ont tort... c'est moi qui ai raison, parce que je 
suis le seul à savoir ce que je veux: je ne veux plus mourir." 

L-F Céline 

© Anders Björkman 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

KATASTROFUTREDNING .......................................................................................................................................... 1 

Förord 2009 ....................................................................................................................................................... 24 

Fullskala ........................................................................................................................................................................... 24 

Modellskala ..................................................................................................................................................................... 26 

Villkor för omedelbar sjunkning efter kapsejsning .......................................................................................................... 28 

Sammanfattning .............................................................................................................................................................. 28 

Förord 2005 ....................................................................................................................................................... 30 

Konspirationen ................................................................................................................................................................ 30 

Transport av militär utrustning utan tullklarering ........................................................................................................... 31 

Faran att avslöja en konspiration .................................................................................................................................... 32 

Mörkläggning! ................................................................................................................................................................. 33 

Förord 2000 (och en sammanfattning av alla fel i Estoniautredningen) ........................................................... 35 

Flera procedurfel ............................................................................................................................................................. 35 

Sekretess ej tillåten ......................................................................................................................................................... 35 

Ingen remiss .................................................................................................................................................................... 35 

Nya fakta granskas ej ....................................................................................................................................................... 36 

Utredarna jäviga .............................................................................................................................................................. 36 

Slutrapport utan bevis ..................................................................................................................................................... 36 

Stabilitet .......................................................................................................................................................................... 36 

Ramp ............................................................................................................................................................................... 37 

Vatteninflöde ................................................................................................................................................................... 37 

Hastighet, kurs och fart ................................................................................................................................................... 38 

Visir .................................................................................................................................................................................. 38 

Sjövärdighet ..................................................................................................................................................................... 39 

Vattentät indelning .......................................................................................................................................................... 39 

Värdelös livräddningsutrustning ...................................................................................................................................... 39 

Vittnesuppgifter .............................................................................................................................................................. 40 

Svenska sjöfartsverket ..................................................................................................................................................... 40 

Orapporterade skador ..................................................................................................................................................... 40 



3 
 

Bevisförstöring................................................................................................................................................................. 41 

Olycksförloppet - en förfalskning .................................................................................................................................... 41 

Läckage ............................................................................................................................................................................ 41 

Tyska analysen ................................................................................................................................................................. 42 

Stabilitet efter olyckan .................................................................................................................................................... 42 

Vattenfyllnad och sjunkning ............................................................................................................................................ 43 

President Lennart Meri är huvudansvarig ....................................................................................................................... 43 

Svenskar hjälpte till att dölja sanningen .......................................................................................................................... 43 

Frågetecknen skall ej rätas ut - Mona Sahlin - uppenbara brister ................................................................................... 44 

'Inga nya fakta har meddelats' - Ingenting nytt har framförts ......................................................................................... 45 

Mona Sahlin - 15 september 2000 - till anhöriga ............................................................................................................ 45 

Pressröster ........................................................................................................................................................ 47 

Del 1. Hur Estoniautredningen manipulerades 1994-2004 ................................................................................... 52 

1.1 Historieförfalskningen - förtigande och förvrängande av fakta .................................................................. 52 

Felaktiga slutsatser .......................................................................................................................................................... 53 

Desinformation om länspumpar och vattentät skrovindelning ....................................................................................... 54 

Livräddningsutrustning saknades - evakueringsplanen var förfalskad ............................................................................ 54 

Vad som skulle ha hänt .................................................................................................................................................... 54 

Klassiskt olycksexempel ................................................................................................................................................... 55 

Officiell förklaring - vatten i överbyggnaden ................................................................................................................... 56 

Historieförfalskningen började samma dag som olyckan ................................................................................................ 56 

Vattentäta dörrar ej undersökta ..................................................................................................................................... 57 

Länspumpar ej undersökta .............................................................................................................................................. 58 

Två smällar, snabb slagsida och sedan stabilt läge .......................................................................................................... 58 

Otroliga lögner ................................................................................................................................................................. 59 

Obevisade visiruppgifter .................................................................................................................................................. 59 

1.2 Kommissionen beslutas den 28 september 1994 ....................................................................................... 61 

Oklara kommunikationer ................................................................................................................................................. 61 

Samarbete vid sjöhaveriutredningar ............................................................................................................................... 61 

Estland och Sverige struntar i FN ..................................................................................................................................... 62 



4 
 

1.3 'Estonia' var läck! Länspumparna gick! Regeringens krisgrupp. Vraket lokaliserat 30 september ............. 63 

Stjärnvittnet Henrik Sillaste ............................................................................................................................................. 63 

Rampen i överbyggnaden stängd - länspumpar i kölsvinet igång .................................................................................... 64 

Förfalskade vittnesmål. Passagerare på däck 1 övergavs av besättningen ..................................................................... 66 

Det vattentäta kontrollrummet ....................................................................................................................................... 67 

Vatten på bildäck i överbyggnaden ................................................................................................................................. 67 

Hans Wermelin (I) - visiret avslaget ................................................................................................................................. 67 

Regeringens krisgrupp ..................................................................................................................................................... 68 

29 september .................................................................................................................................................................. 69 

30 september .................................................................................................................................................................. 69 

Falsk vrakpoition.............................................................................................................................................................. 70 

Falsk vrakplats och dess bortförklaring ........................................................................................................................... 70 

Sillaste ser vatten på bildäck ........................................................................................................................................... 71 

Däck 1 vattenfylls ............................................................................................................................................................ 71 

Silver Linde och de öppna vattentäta dörrarna - enligt DN - skrovläckage innan slagsidan ............................................ 72 

Ändrade uppgifter - inget kontroll av skrovet ................................................................................................................. 73 

Hans Wermelin (II) - färjor sjunker när visir trillar av ...................................................................................................... 73 

Krisgruppen sammanträder 3 oktober - kontakt med den estniske statsministern ........................................................ 74 

1.4 Olycksorsaken klargjord 4 oktober! ............................................................................................................ 76 

Enbart babords sida visades/filmades vid första besöket ............................................................................................... 76 

Falsk vrakposition ............................................................................................................................................................ 77 

Ett stort föremål - visiret - hänger kvar vid fören ............................................................................................................ 77 

'Estonia' saktar in och ändrar kurs innan slagsidan ......................................................................................................... 78 

Olyckshändelsen - det första officiella olycksförloppet 4 oktober - fyra missvisande uppgifter ..................................... 78 

'Estonia' kapsejsade inte - hon sjönk. Tre fundamentala fel ........................................................................................... 79 

Mörkläggningen dras igång ............................................................................................................................................. 80 

Den första krisgruppen som ledde mörkläggningen ........................................................................................................ 81 

Silver Linde - en första 'smäll' .......................................................................................................................................... 82 

Den nya krisgruppen ........................................................................................................................................................ 83 

Hannes Kadak .................................................................................................................................................................. 83 



5 
 

Ny filmning av vraket och visiret (!) ................................................................................................................................. 83 

Öppna vattentäta dörrar ................................................................................................................................................. 83 

Bärgning av döda ............................................................................................................................................................. 83 

Sjöfartsverkets första officiella rapport ........................................................................................................................... 84 

1.5 Kommissionen utnämnd den 10 oktober .................................................................................................... 87 

Häpnadsväckande inkompetens ...................................................................................................................................... 89 

Mörkläggning ................................................................................................................................................................... 89 

1.6 Ändring i Kommissionen ............................................................................................................................. 91 

1.7 Intressekonflikten ....................................................................................................................................... 92 

1.8 Rampen var stängd när 'Estonia' sjönk! ...................................................................................................... 94 

Rampen var stängd innan och när 'Estonia' sjönk ........................................................................................................... 94 

1.9 Sjunkförloppet ............................................................................................................................................. 96 

Visirets position ............................................................................................................................................................... 96 

En obevisad gir 2 500 meter väster om vraket ................................................................................................................ 97 

VINNOVA får uppdrag om Estonias sjunkförlopp ............................................................................................................ 97 

Det detaljerade tidsförloppet för sjunkningen ................................................................................................................ 97 

Det förfalskade sjunkförloppet ........................................................................................................................................ 98 

Huvuddragen i sjunkförlopp och orsakssammanhang baseras på säkerställda (sic) förhållanden och fakta (I) .............. 99 

Problemet ........................................................................................................................................................................ 99 

Simulatorn - hjälpmedel att förfalska plotten och sjunkförloppet ................................................................................ 100 

Huss första försök att simulera sjunkförloppet december 1994 - januari 1995 ............................................................ 100 

Huss andra hemliga försök att simulera sjunkförloppet 1995/1996 ............................................................................. 102 

Spår - fragment - på botten väster om visiret, innan visiret ens lokaliserats ................................................................ 103 

Fragment ....................................................................................................................................................................... 104 

Estonia girar 180 grader ................................................................................................................................................ 104 

Säkerställda förhållanden och fakta (II) ......................................................................................................................... 106 

Kommissionen förfalskar Huss misslyckade försök att simulera sjunkförloppet ........................................................... 106 

Ytterligare säkerställda förhållanden och fakta (III) ...................................................................................................... 107 

'Estonia' flyter på däckshuset under sjunkförloppet ..................................................................................................... 108 

Omöjlig sjösättning av livflottar ..................................................................................................................................... 109 



6 
 

Ögonvittnen ser 'Estonia' sjunka - säkerställda förhållanden och fakta (IV).................................................................. 110 

'Estonia' ligger stilla under hela sjunkförloppet ............................................................................................................ 110 

Kommissionens ljuger om stabiliteten vid 75 graders slagsida - säkerställda förhållanden och fakta (V)? ................... 110 

Däckshuset vattenfylls kl. 01.32 - 'Estonia' sjunker kl. 01.52 ......................................................................................... 111 

'Estonia' sjönk redan kl. 01.32 ....................................................................................................................................... 111 

Säkerställda förhållanden och fakta (VI)? ...................................................................................................................... 112 

'Estonia' stilla i vattnet - säkerställda förhållanden och fakta (VII) ................................................................................ 112 

Säkerställda förhållanden och fakta (VIII) - ytterligare förfalskningar ........................................................................... 113 

1.10 Kom 2 000 000 liter vatten verkligen in på bildäcket vid främre rampen? ............................................. 115 

1.11 Olycksorsaken klar den 17 oktober 1994. Inga passagerare hörda! ....................................................... 117 

1.12 'En av de mest troliga olycksorsakerna'. Rampen ej öppen .................................................................... 118 

1.13 Många fel i den 'mest troliga' olycksorsaken. Utö-plotten försvunnen. ................................................. 120 

Rampen delvis öppen 0.2 - 0.5 m² - 500-1 000 sekunder att fylla bildäcket.................................................................. 121 

Arkimedes princip .......................................................................................................................................................... 122 

Plotten existerade ......................................................................................................................................................... 123 

1.14 Visiret (18 oktober), vraket (30 september) och annat skrot (fragment - 5 oktober) ............................ 125 

Visiret lokaliseras 1 560 meter väster om vraket den 18 oktober ................................................................................. 125 

Fragment lokaliseras 2 500 meter väster om vraket den 5 oktober.............................................................................. 125 

Visiret filmat den 9 oktober (I) ...................................................................................................................................... 126 

Vraket funnet 30 september och filmat 2 oktober - falsk position uppgiven av Lehtola .............................................. 126 

Inga skäl att kommentera en falsk vrakposition ............................................................................................................ 127 

Stort föremål funnet vid vraket den 2 oktober.............................................................................................................. 127 

Fragment från vraket funna den 5 oktober ................................................................................................................... 127 

Soltak ............................................................................................................................................................................. 128 

Vraket filmat igen den 9 oktober (II) - fotografering visir och ramp .............................................................................. 129 

Visiret ............................................................................................................................................................................ 130 

Sprängskadan i förskeppsskottet ej noterad ................................................................................................................. 131 

Videofilmer av visiret försvinner ................................................................................................................................... 131 

Fortsatt sökning (?) efter visiret .................................................................................................................................... 131 

Korrekt vrakposition meddelad i december 1994 ......................................................................................................... 132 



7 
 

Tre fartyg besökte den falska vrakpositionen................................................................................................................ 132 

Visiret försvinner den 10 oktober .................................................................................................................................. 132 

Inga fartyg letade efter visiret 9-17 oktober ................................................................................................................. 132 

Visiret vid fören ............................................................................................................................................................. 133 

Förfalskade sonarbilder ................................................................................................................................................. 135 

Vittnen såg 'Estonia' sjunka ........................................................................................................................................... 137 

Visiret bärgas i hemlig operation 12-19 november ....................................................................................................... 138 

Tyska expertgruppens slutsats om visiret - svenska flottan inblandad ......................................................................... 139 

1.15 Estonias stabilitet beräknad men censurerad ......................................................................................... 141 

1.16 Johan Fransons dykundersökning ........................................................................................................... 142 

Johan Franson ................................................................................................................................................................ 142 

'Estonia' borde ha fått nyttjandeförbud ........................................................................................................................ 143 

Sjöfartsverket godkände 'Estonia' ................................................................................................................................. 143 

Ingen saklighet eller opartiskhet ................................................................................................................................... 144 

Jan-Olof Selén ................................................................................................................................................................ 144 

Enbart ett skäl att dyka på 'Estonia' .............................................................................................................................. 144 

Uppdraget...................................................................................................................................................................... 145 

Skrovet skulle ej undersökas ......................................................................................................................................... 145 

Kontakt med Kommissionen .......................................................................................................................................... 145 

Två undersökningar ....................................................................................................................................................... 146 

Var dykarna kvalificerade? ............................................................................................................................................ 147 

Svenskar (!) dök - stort hål observerat .......................................................................................................................... 147 

Kommissionens undersökning - ingen filmning - ramplås ej inspekterade! .................................................................. 148 

Bärgade föremål slängs i sjön ........................................................................................................................................ 148 

Märklig dykrapport ........................................................................................................................................................ 149 

Sjöfartsverkets undersökning - ramplås ej undersökta ................................................................................................. 149 

Styrbords lotsdörr .......................................................................................................................................................... 151 

Undersökning av vraket - huvudsakligen däckshuset undersökt ................................................................................... 151 

Stora delar av vraket - skrovet och överbyggnaden - ej besiktigat ................................................................................ 152 

Det tredje uppdraget - bärga väskor ............................................................................................................................. 154 



8 
 

Videofilmer av 'Estonia' hos SHK oktober 1994 ............................................................................................................. 154 

Videofilmer av 'Estonia' hos SHK november 1994 ......................................................................................................... 155 

Videofilmer av 'Estonia' hos SHK december 1994 ......................................................................................................... 155 

Videofilmer av 'Estonia' hos SHK december 1995 ......................................................................................................... 155 

Manipulerade filmer ...................................................................................................................................................... 156 

Svenska Haverikommissionen redigerade filmerna....................................................................................................... 156 

Inga filmer av Kommissionens dykningar - ett mysterium ............................................................................................ 156 

Smit Taks undersökning - inne på bildäck ...................................................................................................................... 157 

Konsekvensanalysen - bärga 'Estonia' ........................................................................................................................... 157 

1 500 millioner att bärga vraket .................................................................................................................................... 158 

Oredovisade skador ....................................................................................................................................................... 159 

En skada i överbyggnaden ............................................................................................................................................. 160 

Svenskar täcker över vraket .......................................................................................................................................... 161 

Skrovet synligt - överbyggnaden nertryckt i botten ...................................................................................................... 162 

Redigerade filmer av dykningen .................................................................................................................................... 163 

Dykningen manipulerades ............................................................................................................................................. 163 

1.17 Rampen var stängd före och efter olyckan. Olyckans huvudorsak ......................................................... 165 

Avsevärda mängder vatten flödade in på bildäck.......................................................................................................... 166 

Rampen i fullt öppet läge .............................................................................................................................................. 167 

1.18 Ofullständig hållfasthetsanalys av visirets lås. Fem olycksbeskrivningar ................................................ 170 

Rampens lås undersöktes aldrig .................................................................................................................................... 171 

Fem olika olycksbeskrivningar ....................................................................................................................................... 171 

1.19 Lag om gravfrid. Ofullständig delrapport. Tyska varvets protest. Förfalskade modellprov .................... 174 

Betongövertäckning med skalkonstruktion ................................................................................................................... 175 

Försäkringsbolaget avsäger sig äganderätten ............................................................................................................... 176 

Gravfridslagen ............................................................................................................................................................... 176 

Delrapporten - inte ett enda bevis publicerat ............................................................................................................... 177 

Obevisade slutsatser ..................................................................................................................................................... 178 

Utelämnade uppgifter ................................................................................................................................................... 179 

Tyska protester .............................................................................................................................................................. 181 



9 
 

En intressant lögn i delrapporten .................................................................................................................................. 182 

Förstärkt desinformation - förfalskade modellprov ...................................................................................................... 183 

Förfalskade simuleringar ............................................................................................................................................... 184 

Ytterligare oklarheter .................................................................................................................................................... 185 

Full sekretess ................................................................................................................................................................. 186 

1.20 Förändringar i Kommissionen. Bara 61.5% av alla fartyg undsatte! Nödtrafiken. .................................. 188 

Priit Männik - estniska säkerhetspolisen 'utreder' Estoniaolyckan ................................................................................ 188 

Andi Meister .................................................................................................................................................................. 188 

Dödsfall och avgångar ................................................................................................................................................... 188 

Amiral Iivonen ............................................................................................................................................................... 189 

Bara 61.5% av alla fartyg gick till undsättning! .............................................................................................................. 189 

'Estonia' låg stilla ........................................................................................................................................................... 190 

Nödtrafiken ................................................................................................................................................................... 191 

Inga livbåtar sjösattes .................................................................................................................................................... 205 

'Tursas' anländer med 28 knops fart ............................................................................................................................. 205 

Konstig radiotrafik ......................................................................................................................................................... 206 

Stort antal fartyg undsatte ej ........................................................................................................................................ 206 

1.21 Övertäckning av vraket. Missledande slutrapport 1997. Sjunkförloppet. Nerlagd brottsutredning ...... 208 

Slutrapporten klar - stabilitet vid vattenfyllnad ............................................................................................................. 208 

Den förfalskade slutrapporten ...................................................................................................................................... 209 

Det förfalskade sjunkförloppet ...................................................................................................................................... 210 

Upphov till konspirationsteorier .................................................................................................................................... 212 

Brottsutredningen ......................................................................................................................................................... 213 

Diskussionen avslutas .................................................................................................................................................... 213 

1.22 Hemligstämplade uppgifter 1995-1998! Svenska redare tvingas till eftergifter ..................................... 214 

1.23 Vattentäta dörrar: fel indikering, kriminellt öppethållande.................................................................... 217 

Stängda vattentäta dörrar hindrar sjunkning ................................................................................................................ 217 

Varningsklockan ringer när dörrarna stängs .................................................................................................................. 218 

Vattentät skrovindelning - skyddet mot sjunkning ........................................................................................................ 218 

'Estonia' var felbyggd ..................................................................................................................................................... 219 



10 
 

En skandalös nödinstruktion ......................................................................................................................................... 220 

Fjärrindikering av vattentäta dörrar .............................................................................................................................. 220 

Vattentäta dörrar gick ej att stänga - hölls öppna från bryggan .................................................................................... 221 

Felaktiga arrangemang på liknande färjor ..................................................................................................................... 221 

'Estonia's kontrollpanel för vattentäta dörrar ............................................................................................................... 223 

1.24 Länspumpar igång under olyckan! .......................................................................................................... 224 

1.25 Lastningsrutinerna - farlig last? ............................................................................................................... 225 

Transport av militär utrustning ...................................................................................................................................... 225 

1.26 Oklar reseplanering - obevisad girpunkt ................................................................................................. 227 

1.27 Obefintliga säkerhetsrutiner ................................................................................................................... 228 

1.28 'Estonia' på flera ställen samtidigt .......................................................................................................... 229 

1.29 Ingen stabilitet med 2 000 ton vatten på bildäck .................................................................................... 230 

1.30 Förliga rampen var stängd ...................................................................................................................... 231 

1.31 Fönster i sidan krossades ........................................................................................................................ 232 

1.32 Omöjligt sjunkningsförlopp med vatten i däckshuset ............................................................................. 233 

1.33 Inget livbåtsalarm. Felaktig livräddningsutrustning. Ogiltiga certifikat .................................................. 234 

Det är troligt att livbåtsalarm aldrig gavs ...................................................................................................................... 235 

Livflottarna uppfyllde inte de internationella regelkraven ............................................................................................ 236 

'Estonia' uppfyllde ej SOLAS krav för livflottar .............................................................................................................. 237 

Åke Sjöblom underkänner livflottarna........................................................................................................................... 238 

Certifikat saknas ............................................................................................................................................................ 238 

Passenger Ship Safety Certificate .................................................................................................................................. 239 

Fribordscertifikatet ........................................................................................................................................................ 239 

Intakt- och skadestabilitetsinformation ........................................................................................................................ 239 

'Estonia' var sjövärdig enligt Kommissionen.................................................................................................................. 239 

Korrekt livräddningsutrustning ...................................................................................................................................... 239 

Livflottar under dävertar hade räddat folk .................................................................................................................... 240 

1.34 Evakueringsplanen var fel - ingen säkerhetsinformation - passagerare skulle hoppa i sjön! ................. 241 

Den stora utredningsskandalen ..................................................................................................................................... 242 

1.35 Beställningsjobb!? ................................................................................................................................... 243 



11 
 

1.36 Analysgruppen 1997-1998 ...................................................................................................................... 246 

Analysgruppen bortser från fakta .................................................................................................................................. 247 

1.37 Sjöfartsverkets agerande 1994-1998 mot förbättrad sjösäkerhet .......................................................... 249 

Värdelösa snabba räddningsbåtar ................................................................................................................................. 250 

Utrustning att plocka upp människor i sjön ................................................................................................................... 250 

Stockholmsöverenskommelsen ..................................................................................................................................... 251 

Hur evakuera passagerare från sjunkande färjor?......................................................................................................... 251 

1.38 Statens Haverikommission, SHK, 1998 .................................................................................................... 253 

Olycksförloppet förfalskat ............................................................................................................................................. 254 

Vittnessammandrag modifierade .................................................................................................................................. 254 

Sjöfartsverket informerat om manipulationerna .......................................................................................................... 254 

SHK undanhåller uppgifter om evakueringsvägar ......................................................................................................... 254 

1.39 Kommunikationsdepartementet, KD ...................................................................................................... 256 

1.40 SOU 1998:132 (25) Kommentarer ........................................................................................................... 257 

1.41 Hur många räddades av Y 64 och 'Mariella'? .......................................................................................... 264 

Y 64 räddar nio personer strax efter tre ........................................................................................................................ 264 

Y 64 ................................................................................................................................................................................ 265 

Y 74 ................................................................................................................................................................................ 266 

Y 69 ................................................................................................................................................................................ 266 

Y 74 ................................................................................................................................................................................ 267 

Ytterligare beskrivning av Kenneths insats .................................................................................................................... 267 

Kommissionen ljuger om Kenneths insats ..................................................................................................................... 268 

Y 65 ................................................................................................................................................................................ 268 

Ytbärgning är enkelt ...................................................................................................................................................... 269 

Tre överlevande för mycket hos 'Mariella' .................................................................................................................... 269 

Officellt räddades 15 personer ur sjön av 'Mariella' ...................................................................................................... 269 

'Mariella' räddade minst 26 (sic) personer ur sjön i livflottar! ...................................................................................... 271 

Helikopter OH-HVG och livflotte "Q" ............................................................................................................................. 272 

Livflotte "R" ................................................................................................................................................................... 272 

'Mariella' räddar 18 personer ur sjön ............................................................................................................................ 272 



12 
 

Livflotte "Z" - Fyra personer räddade till 'Mariella' kl. 03.10 ......................................................................................... 272 

Flotte"N" - Sju personer vinchades upp till 'Mariella' kl. 03.45-04.25 ........................................................................... 273 

'Mariella' rapporterar 14 räddade till 'Silja Europa' kl. 04.24 ........................................................................................ 273 

Livflotte"V" - Två personer räddade till 'Mariella' kl. 05.15 ........................................................................................... 273 

Livflotte "O" - Två personer vinchades upp 'Mariella' kl. 05.35 ..................................................................................... 273 

Livflotte "P" - Elva personer räddade med helikopter till 'Mariella' kl. 07.05 ................................................................ 274 

Livflotte "Q" - 16 personer räddade kl. 07.35 och 08.00 ............................................................................................... 274 

Helikopter OH-HVG och livflotte "P" - Åtta personer förda till 'Mariella' ...................................................................... 274 

'Mariella' lämnar olycksplatsen ..................................................................................................................................... 275 

Tre försvunna på 'Mariella' och flera försvunna på 'Silja Europa'.................................................................................. 276 

'Silja Europa' - livflottar "P" och "J" - Sju extra överlevande kl. 03.45? ......................................................................... 277 

Polisen larmas................................................................................................................................................................ 277 

Helikoptrar bistår (?) överlevande ................................................................................................................................. 278 

Polishelikoptrarnas färdväg ........................................................................................................................................... 278 

Vart flög helikoptrarna? ................................................................................................................................................ 279 

Överlevande anländer till sjukhus ................................................................................................................................. 279 

Hur många räddades egentligen till Finland på förmiddagen? ...................................................................................... 279 

Huddinge sjukhus vårdar 15 överlevande den 28 september ....................................................................................... 280 

15 listor med överlevande, eller ... ................................................................................................................................ 281 

Tillägg 31 januari 2004 ................................................................................................................................................... 282 

Tillägg 23 juli 2006 - "brott mot mänskligheten" ........................................................................................................... 282 

1.42 Alla motormän, svetsare och reparatörer räddades! ............................................................................. 285 

Vattenfyllnad ................................................................................................................................................................. 285 

Explosioner och kollisioner undersökta men osannolika ............................................................................................... 286 

1.43 Psykologiska aspekter på Estoniautredningen ........................................................................................ 287 

Vem manipulerade vem? .............................................................................................................................................. 289 

1.44 Desinformation om 'Estonia' i svenska media. ....................................................................................... 290 

Smörgåsnissarna ............................................................................................................................................................ 291 

Anders Hellberg ............................................................................................................................................................. 291 

Hellberg med näsan i hemligstämplade papper och ... ................................................................................................. 293 



13 
 

Ge mig bevis! ................................................................................................................................................................. 295 

Fortsatt censur .............................................................................................................................................................. 295 

Thorbjörn Larsson - TV4 ................................................................................................................................................ 295 

Anders Jörle ................................................................................................................................................................... 296 

Mats Bergstrand och Dagens Nyheter, DN Debatt - förvåning ...................................................................................... 296 

Hans Bergström, chefredaktör, Dagens Nyheter ........................................................................................................... 296 

1.45 Rättsprocessen - 2-3 milliarder kronor att dela på ................................................................................. 298 

1.46 De o-döda esterna. 149 överlevande ...................................................................................................... 300 

Avo Piht räddad ............................................................................................................................................................. 300 

15 listor med överlevande, eller ... ................................................................................................................................ 304 

Överlevande - flottar - färjor - helikoptrar..................................................................................................................... 307 

1.47 'Estonia's hastighet före olyckan. Akterskeppet ..................................................................................... 308 

1.48 Lögnaktiga vittnesmål. Sjöfartsverket sover ........................................................................................... 309 

Margus Treu - oktober 1994 - Treu pratar med bryggan - ingen kapsejsning ............................................................... 309 

Margus Treu - februari 1996 .......................................................................................................................................... 310 

Henrik Sillaste - oktober 1994 ....................................................................................................................................... 310 

Henrik Sillaste - januari 1996 ......................................................................................................................................... 311 

Evakuering vid 90 graders slagsida - Hannes Kadak ...................................................................................................... 311 

Silver Linde .................................................................................................................................................................... 312 

Nödutgången - evakueringsvägen - mirakulös evakuering - ingen kapsejsning ............................................................ 312 

Fakta om nödutgången .................................................................................................................................................. 313 

Ostabilt läge under evakueringen kl. 01.25 - 30 minuter innan sjunkning .................................................................... 313 

Maskinrumsschacktet .................................................................................................................................................... 314 

Ytterligare en utgång - en 20 meters stege - felaktiga ritningar? .................................................................................. 314 

Werner Humbug i Hamburg .......................................................................................................................................... 315 

Stabilt läge ..................................................................................................................................................................... 315 

Sannolik evakueringsväg - 20 minuter tidigare.............................................................................................................. 315 

En snusförnuftig rekommendation ................................................................................................................................ 316 

Varför sover Sjöfartsverket? .......................................................................................................................................... 316 

Konstiga förhör - samma lögner vid 15 förhör - fara innan slagsidan ............................................................................ 316 



14 
 

Lögner, lögner................................................................................................................................................................ 317 

1.49 Styrelsen för Psykologiskt Försvar 1996-2001 - Amiral Frank Rosenius .................................................. 319 

Defence of Democracy .................................................................................................................................................. 319 

Research about human behaviour ................................................................................................................................ 319 

To communicate with suffering People ......................................................................................................................... 319 

Good will? Full information? ......................................................................................................................................... 320 

Media Analysis ............................................................................................................................................................... 321 

The impossible, official Sequence of Events .................................................................................................................. 322 

UN/IMO Resolutions were not applied ......................................................................................................................... 322 

Freedom of Information ................................................................................................................................................ 323 

Trustworthiness ............................................................................................................................................................. 325 

The Fact Bank - an Explanation how the 'Estonia' was filled with Water ...................................................................... 325 

The Silence Game .......................................................................................................................................................... 327 

In the Swedish Parliament 13 December, 2001 - Ms Mona Sahlin ................................................................................ 327 

The actual final Events of the Sequence of the Sinking ... shall be ready next autumn 2002 ........................................ 328 

Admiral Frank Rosenius - the Writer meets with the SPF .............................................................................................. 328 

1.50 Styrelsen för Psykologiskt Försvar 2002 .................................................................................................. 330 

Secret Material - no Material from the Ministry of Defence ......................................................................................... 330 

The Fact Bank shall be ready September 2004 .............................................................................................................. 330 

How was the 'Estonia' filled with Water at the end of the Accident? ........................................................................... 331 

The Silence Game continues.......................................................................................................................................... 332 

The SPF Meeting 10 October 2002 ................................................................................................................................ 333 

Time Schedule ............................................................................................................................................................... 334 

The Study of the sequence of the sinking - the Pre-Study how the 'Estonia' was filled with Water at the End of the 

Accident ......................................................................................................................................................................... 334 

"We will report anything that does not tally with the official Report!" ........................................................................ 334 

Where to put the Visor? ................................................................................................................................................ 335 

The SPF and the Ministry of Defence ............................................................................................................................ 335 

The SPF announcement 20 December 2000 .................................................................................................................. 335 

1.51 Styrelsen för Psykologiskt Försvar - sjunkförloppsstudien mars 2003 .................................................... 337 

The Pre-study confirms previous Errors by the Commission ......................................................................................... 337 



15 
 

How to explain the Sinking of a Ferry with an undamaged Hull? .................................................................................. 338 

Sensational Discovery - Ventilation Ducts in the Superstructure Side 8 meters above the Water Line ........................ 340 

Incorrect Ventilation Ducts ............................................................................................................................................ 340 

The Origin of the strange Drawings ............................................................................................................................... 341 

Sjöling and Rosenius and the strange Drawings ............................................................................................................ 342 

Water on the Car Deck - Capsize ................................................................................................................................... 342 

Limited Deadweight, limited floating Buoyancy ............................................................................................................ 343 

Thousands of Tons of Water on the Car Deck do not trim the Estonia ......................................................................... 343 

Magic - the Ferry floats on the Deckhouse for 11-17 Minutes ...................................................................................... 344 

Falsified GZ-curves ......................................................................................................................................................... 344 

Blame the Napa Computer Software ............................................................................................................................. 344 

Total Time for Sinking - The Estonia sinks 1 000 Meters short of the official Position .................................................. 345 

Sammanfattning av del 1 - minst 37 fel i utredningen .................................................................................... 380 

Del 2. Censurerade uppgifter om Estonia ........................................................................................................... 382 

2.1 Ett händelsförlopp baserat på passagerarnas vittnesmål. Slagsida kl. 01.02 ........................................... 382 

Visiret föll av efter slagsidan uppstod ............................................................................................................................ 383 

Vatten på däck 1 ............................................................................................................................................................ 384 

En tidig smäll ................................................................................................................................................................. 384 

Slagsidan uppstod kl. 01.02-01.05 ................................................................................................................................. 385 

Vilseledning april 1995 .................................................................................................................................................. 388 

Slagsidan - På däck 1 finns vatten i korridoren .............................................................................................................. 389 

Schager glömmer Sillaste............................................................................................................................................... 390 

Flera förfalskade händelseförlopp ................................................................................................................................. 390 

Treus uppgifter stämmer inte ........................................................................................................................................ 391 

2.2 Händelsförloppet den 28 september 1994 ............................................................................................... 392 

2.3 Orsaken till att stabiliteten förlorades. Livsfarliga bryggrutiner ............................................................... 394 

2.4 Olyckan kunde ha förhindrats! .................................................................................................................. 395 

Besättningen ljuger........................................................................................................................................................ 395 

Besättningen tvingades ljuga ......................................................................................................................................... 396 

2.5 Kunde fler passagerare ha överlevt? ......................................................................................................... 399 



16 
 

2.6 Kunde besättningen ha räddat färjan? ...................................................................................................... 401 

2.7 Dålig säkerhetskultur - inte sjövärdig! ...................................................................................................... 402 

2.8 Visiret drogs av i sidled .............................................................................................................................. 403 

2.9 Bildäckets säkerhetsregler ombord på 'Estonia' fungerade ...................................................................... 404 

Alla väsentliga sjösäkerhetsregler var satta ur spel ....................................................................................................... 404 

2.10 Ansvaret för visirlåsen ............................................................................................................................. 405 

2.11 Visirets och Mayday's positioner ............................................................................................................ 407 

2.12 Överlevandes vittnesmål visar att Kommissionen har fel! ...................................................................... 408 

Två smällar, snabb slagsida och vatten på däck 1 ......................................................................................................... 408 

Två kraftiga smällar ....................................................................................................................................................... 409 

2.13 Ingen såg ljuset i garaget! ....................................................................................................................... 413 

2.14 Ingen hörde när visirlås och annan utrustning bröts sönder .................................................................. 414 

2.15 Stötkrafter på fören över vattenlinjen .................................................................................................... 415 

2.16 Estonias stabilitet och hur slagsidan uppstod ......................................................................................... 416 

Intitialstabilitet med oskadat skrov ............................................................................................................................... 418 

Fartyget flyter på däckshuset? ...................................................................................................................................... 418 

Fartyg flyter på skrovet enligt Arkimedes princip .......................................................................................................... 419 

Färjor trimmar med vatten i en överbyggnad utan tvärskeppsskott ............................................................................. 419 

20 minuter att kränga 90 grader ................................................................................................................................... 420 

Skadat skrov - vanligt läckage ........................................................................................................................................ 420 

De två smällarna ............................................................................................................................................................ 422 

2.17 Elementär stabilitetslära ......................................................................................................................... 423 

Stabilitetstest - färjan vägde plötsligt 313 ton mer ....................................................................................................... 423 

Lastkondition vid olyckan .............................................................................................................................................. 425 

Skadestabilitet - vatten har läckt in i skrovet ................................................................................................................ 426 

Mera läckvatten rätar upp den skadade färjan ............................................................................................................. 427 

Det märkliga Supplement No. 505 i slutrapporten ........................................................................................................ 427 

Däckshuset vattentätt ................................................................................................................................................... 428 

Ingen initialstabilitet med tre utrymmen delvis vattenfyllda ........................................................................................ 428 

Stängda vattentäta dörrar hade förhindrat olyckan ...................................................................................................... 430 



17 
 

2.18 Explosion? ............................................................................................................................................... 432 

Tyskarnas explosionshål vid däck 1 i skrovet ................................................................................................................. 433 

Gregg Bemis dykning - det bortsprängda visiret............................................................................................................ 434 

Sprängskadan existerar ej enligt Kommissionen ........................................................................................................... 434 

2.19 Inget vatten i garaget (överbyggnaden) .................................................................................................. 436 

2.20 Vatten på däck 1! .................................................................................................................................... 437 

2.21 Sjunkning på aktern. Vatten i maskinrummet. Innerrampens skador .................................................... 438 

2.22 Inkompetenta utredare. Märkliga regeländringar .................................................................................. 439 

Sjösäkerhet utvecklas med korrekta olycksutredningar ................................................................................................ 439 

2.23 Hemlig ombyggnad i januari 1994! ......................................................................................................... 441 

En möjlig olycksorsak ..................................................................................................................................................... 441 

Visirets gångjärn och rampen ........................................................................................................................................ 442 

2.24 Gör om utredningen enligt IMO:s regler. Gregg Bemis dykning augusti 2000 ....................................... 443 

'Estonia' saknade livräddningsutrustning och en korrekt evakueringsplan ................................................................... 443 

Att rädda liv inte det viktigaste ..................................................................................................................................... 444 

Gregg Bemis dykning ..................................................................................................................................................... 445 

2.25 Var och när girade 'Estonia'? Rekonstruktion av olycksförloppet ........................................................... 448 

2.26 Rekonstruktion av de sista 46 minuterna. Sjunkningsförloppet ............................................................. 451 

Sjunkförloppet ............................................................................................................................................................... 451 

Läckage uppstår ............................................................................................................................................................. 451 

Vattentäta dörrar öppnas - slagsida .............................................................................................................................. 452 

Vattnet sprids - slagsidan ökar - men skeppet är stabilt ................................................................................................ 452 

Däck 4 under vatten - bildäck fylls akterifrån ................................................................................................................ 453 

Sammanfattning av del 2 - ytterligare minst 13 uppgifter som kräver förnyad utredning ............................. 454 

Del 3. Teknisk utvärdering och sammanfattning ................................................................................................ 455 

3.1 Visirets konstruktion ................................................................................................................................. 455 

3.2 Externa krafter på visiret ........................................................................................................................... 457 

De yttre krafterna kan aldrig lyfta visiret ....................................................................................................................... 457 

Den icke-linjära vertikala stötkraften ............................................................................................................................ 458 

Modellprov och simulering ............................................................................................................................................ 458 



18 
 

Belastningen på visiret överförs till överbyggnaden ..................................................................................................... 458 

3.3 Visirets funktion ........................................................................................................................................ 460 

3.4 Den inre rampens funktion ....................................................................................................................... 462 

3.5 Kollisionsskottet ........................................................................................................................................ 464 

3.6 Påkänningar på visiret i hårt väder. Finnarna underkänner klassreglerna! .............................................. 465 

Enorma 'stötkrafter'?..................................................................................................................................................... 465 

3.7 Kommissionens skadeuppskattning - olycksförloppet - Atlantlåset ......................................................... 468 

Inget detaljerat händelseförlopp ................................................................................................................................... 469 

Medvetna lögner ........................................................................................................................................................... 470 

Normala sprickor ........................................................................................................................................................... 471 

Meningslöst att förklara hur visiret lossnade ................................................................................................................ 471 

Förfalskade kraftberäkningar ........................................................................................................................................ 472 

Bevis saknas för alla uppgifter ....................................................................................................................................... 473 

Atlantlåset ..................................................................................................................................................................... 474 

Atlantlåset skadat före olyckan ..................................................................................................................................... 476 

Botten(Atlant)-låset var sannolikt skadat innan olyckan ägde rum! ............................................................................. 476 

3.8 Kommissionens skadeuppskattning - sidolåsen ........................................................................................ 478 

Styrbords manuella lås var stängt ................................................................................................................................. 479 

Flera vågkrafter krävs för olyckan ................................................................................................................................. 479 

3.9 Kommissionens skadeuppskattning - gångjärnen ..................................................................................... 481 

Utom tvivel? .................................................................................................................................................................. 481 

En användbar idiot ........................................................................................................................................................ 483 

3.10 Kommissionens skadeuppskattning - innerramp, hål i frontskott och i sida .......................................... 486 

Däcksbalken vid spant no. 159 ...................................................................................................................................... 486 

Bakåtriktade krafter sågar framåt ................................................................................................................................. 487 

Det sprängda hålet ........................................................................................................................................................ 488 

Riktiga bevis saknas ....................................................................................................................................................... 489 

Inga styrbordsskador dokumenterade .......................................................................................................................... 490 

Stort hål i styrbordsskottet ............................................................................................................................................ 490 

Skadan i styrbordsskottet ej redovisad.......................................................................................................................... 491 



19 
 

Rampen trycks eller rycks upp ....................................................................................................................................... 492 

Krafter på rampen av ett löst visir ................................................................................................................................. 492 

Ingen vågkraft tryckte visiret eller rampen framåt! ...................................................................................................... 493 

Oskadat förpiksdäck ...................................................................................................................................................... 493 

Skrapmärken ................................................................................................................................................................. 494 

Ramplåsen ..................................................................................................................................................................... 494 

Bevis att visiret aldrig föll av .......................................................................................................................................... 495 

Ridderstolpes observationer ......................................................................................................................................... 495 

Intakta låsfickor ............................................................................................................................................................. 495 

Rampen varken låst eller stängd ................................................................................................................................... 496 

Rampen aldrig öppen .................................................................................................................................................... 496 

Skyddsräcken bortskurna .............................................................................................................................................. 496 

3.11 Kommissionens skadeuppskattning - innerrampen öppnas – visiret förloras - krängning ..................... 499 

Rampen borde ha setts helt öppen ............................................................................................................................... 500 

3.12 Kommissionens skadeuppskattning - skeppet sjunker - 14 000 ton vatten i däckshuset ....................... 502 

Det vattentäta däckshuset ............................................................................................................................................ 502 

Ventilationstrummor i sidan .......................................................................................................................................... 504 

18 000 ton vatten ombord - 14 000 ton rann in under två minuter .............................................................................. 504 

Hon flöt på däckshuset .................................................................................................................................................. 505 

Fönster krossas av vågslagens kraft ............................................................................................................................... 506 

Slutskedets 20 minuter oförklarade .............................................................................................................................. 506 

Tyska varvet reagerar .................................................................................................................................................... 507 

3.13 Den tyska expertgruppen ........................................................................................................................ 508 

Tyskt grundläggande fel ................................................................................................................................................ 508 

3.14 Visirets verkliga skick - skadat! ................................................................................................................ 510 

3.15 Innerrampens verkliga skick - otätt!........................................................................................................ 512 

3.16 De tyska skadeuppskattningarna - visiret ............................................................................................... 513 

3.17 De tyska skadeuppskattningarna - vatten på bildäck .............................................................................. 515 

Tyskarna använder samma stabilitetsexpert som Kommissionen ................................................................................. 515 

3.18 Det tyska olycksförloppet - saunan var översvämmad - attentat! Tysk slutrapport 2000 ...................... 516 



20 
 

Tyskarna trodde på Kommissionen i två år - sabotage sänkte Estonia .......................................................................... 519 

Tre nya falska uppgifter ................................................................................................................................................. 523 

Nya fantastiska och förvirrande tyska uppgifter............................................................................................................ 524 

3.19 Sammanfattning och slutsatser. Full fart mot undergången! Lögnrapporten ........................................ 526 

Kommissionens två falska olycksförlopp - som inte stämmer med varandra ................................................................ 526 

Besättningen kunde man inte klandra ........................................................................................................................... 527 

IMO tiger ....................................................................................................................................................................... 527 

Obesvarat brev .............................................................................................................................................................. 528 

3.20 Varför betalade försäkringsbolagen? ...................................................................................................... 531 

3.21 Stockholmsöverenskommelsen - räddningsbåtar rekommenderas 1995 - odugliga 2004 ..................... 532 

Stockholmsöverenskommelsen (the Stockholm Agreement)........................................................................................ 532 

Sjömanskap tillåts ej ...................................................................................................................................................... 534 

Snabba men livsfarliga räddningsbåtar ......................................................................................................................... 534 

IMO stoppar träning med snabba räddningsbåtar 2001 ............................................................................................... 535 

IMO beslutar 2004 att snabba räddningsbåtar inte används som livräddningsredskap ............................................... 535 

Tokiga regeländringar .................................................................................................................................................... 536 

3.22 Personlig sammanfattning av hela olyckan. Rädda sig den som kan! ..................................................... 538 

Svenska dykare sprängde loss visiret under vatten ....................................................................................................... 542 

Sammanfattning av del 3 - ytterligare 14 bevisade fakta att utreda .............................................................. 544 

Del 4. Estonia i framtiden - Konspirationen ........................................................................................................ 545 

4.1 Förslag om sprängladdningar på 'Estonia' och varför ............................................................................... 545 

Vilseledande uttalande .................................................................................................................................................. 546 

Den oranga 'lådan' - redigerade filmer 2 och 9 oktober 1994 ....................................................................................... 547 

Visiret sprängdes loss under vatten .............................................................................................................................. 547 

Enda förklaringen .......................................................................................................................................................... 548 

Idiotisk konspirationsteori - visiret sprängt bort 'innan' olyckan................................................................................... 548 

'Bombpaketet' ............................................................................................................................................................... 548 

4.2 Frågor till den finska gruppen i Kommissionen i september 1999 ............................................................ 550 

4.3 Obesvarade frågor. Var hittades visiret? Hur kunde visiret trilla av om rampen var stängd? .................. 556 

Falsk vrakposition .......................................................................................................................................................... 556 



21 
 

Ingen position uppgiven för visiret ................................................................................................................................ 557 

Visiret bärgas i hemlig operation ................................................................................................................................... 557 

Desinformation i slutrapporten ..................................................................................................................................... 558 

Börje Stenström ............................................................................................................................................................. 559 

Rykten ............................................................................................................................................................................ 559 

4.4 Katastrofutredning - för att dölja sanningen............................................................................................. 561 

Alla tider ändrade .......................................................................................................................................................... 561 

Plötslig slagsida censurerad ........................................................................................................................................... 561 

Tusentals ton vatten på bildäck ..................................................................................................................................... 562 

Visiret vid vraket ............................................................................................................................................................ 562 

Nyckelvittnena ljög - eller deras uppgifter manipulerades ............................................................................................ 562 

Regeringen ignorerar FN:s beslut - konspirationen inleds............................................................................................. 563 

Samarbete - justitiemord ............................................................................................................................................... 563 

Statsministrar träffar överlevande ................................................................................................................................ 563 

Konstruktionsfel ............................................................................................................................................................ 564 

Vilseledning om visir ...................................................................................................................................................... 565 

Katastrofala manipulationer .......................................................................................................................................... 566 

Lehtola uppger falsk vrakposition - lögner blir sanningar.............................................................................................. 566 

När uppstod det sprängda hålet i styrbords förskott? .................................................................................................. 566 

Visiret 1 560 meter väster om vraket! ........................................................................................................................... 567 

Skydda de ansvariga? Mörklägg kriminella brott! ......................................................................................................... 567 

Varför var det nödvändigt att ändra tiden för slagsidan? ............................................................................................. 568 

Okunnig kommission - fick senare förfalska alla stabilitetsberäkningar ........................................................................ 568 

Besättningsfel uteslutet ................................................................................................................................................. 568 

Men varför lossnade visiret? ......................................................................................................................................... 568 

3e maskinist Treu ljuger ................................................................................................................................................ 569 

Vem hade anledning att förfalska hela olycksförloppet redan den 28? ........................................................................ 570 

Fråga Olof Forssberg ...................................................................................................................................................... 571 

Svenska utredare tiger ................................................................................................................................................... 571 

Även finnarna tiger ........................................................................................................................................................ 572 



22 
 

Vad hände egentligen? .................................................................................................................................................. 573 

Estlands bidrag till förfalskningen.................................................................................................................................. 573 

4.5 Epilog ......................................................................................................................................................... 574 

Förfalskningar ................................................................................................................................................................ 575 

En helsvensk fråga? ....................................................................................................................................................... 576 

Medalj till estniske ordföranden - Estland på djupt vatten ........................................................................................... 577 

Finska regeringen informerad ....................................................................................................................................... 578 

Tysk polisutredning 2000 ............................................................................................................................................... 579 

Sveriges Riksdag bordlägger ärendet ............................................................................................................................ 579 

De ansvariga går fortfarande fria................................................................................................................................... 580 

Återupptagande av undersökningen ............................................................................................................................. 580 

Återöppnande av undersökningar ................................................................................................................................. 582 

Bevis för ändrade omständigheter - låt Huss berätta .................................................................................................... 582 

Del 5. Referenser ................................................................................................................................................. 585 

Appendix 1- "SOME OUTSTANDING QUESTIONS ABOUT THE M/S ESTONIA" ................................................ 587 

Appendix 2 - Model Tests with M/S Estonia (Supplement No. 410) ............................................................... 597 

Appendix 3 - Fråga i Riksdagen av Helena Bargholtz (fp) till statsrådet Mona Sahlin om ny Estoniautredning

 ........................................................................................................................................................................ 604 

Appendix 4 - Hur Huss och Karppinen felberäknade vatteninflödet i överbyggnaden ................................... 608 

Appendix 5 - Bidrog bomber till Estonias undergång? .................................................................................... 611 

Appendix 6 - SUGGESTIONS OF BOMBS ONBOARD M/V ESTONIA ................................................................. 626 

Appendix 7 - Utdrag av utfrågning av N&T's inspektör Ulf Hobro .................................................................. 628 

Appendix 8 - Två olika estniska versioner av händelseförloppet .................................................................... 631 

Appendix 9 - Den tyska slutrapporten (juni 2000) .......................................................................................... 634 

Sönderrostad botten ..................................................................................................................................................... 634 

Vatten på bildäcket - öppen akterramp......................................................................................................................... 634 

Manipulerad dykundersökning ...................................................................................................................................... 635 

Olycksförloppet - visirets position ................................................................................................................................. 636 

Appendix 10 - Skall nya uppgifter om en sjöolycka bedömas? ....................................................................... 637 

Appendix 11 - Krav på ny utredning av M/S Estonias förlisning ..................................................................... 640 



23 
 

Appendix 12 - Krav på kompletterande haveriutredning................................................................................ 648 

Appendix 13 - Regeringens hantering rörande M/S Estonias förlisning ......................................................... 671 

Appendix 14 - Granska relevansen i expertisens kritik av Haverikommissionens Estoniautredning .............. 678 

Appendix 15 Vinnovas sjösäkerhetsforskning 2001-2009............................................................................... 685 

Bakgrund - Estonia hade en rad sjösäkerhetsbrister ..................................................................................................... 685 

Målsättning.................................................................................................................................................................... 686 

Programråd .................................................................................................................................................................... 686 

Godkända forskningsprojekt ......................................................................................................................................... 687 

SEK 24 miljoner till egna projekt .................................................................................................................................... 687 

Idéskisser för SEK 13 millioner ....................................................................................................................................... 696 

Beslut kan ej överklagas ................................................................................................................................................ 696 

Ytterligare SEK 20 miljoner till sjösäkerhetsforskning ................................................................................................... 697 

Estonia hade en rad sjösäkerhetsbrister ....................................................................................................................... 698 

Riktad inbjudan till utländska forskare .......................................................................................................................... 699 

Vinnovaskandalen 2004 (1) ........................................................................................................................................... 700 

Vinnovaskandalen 2004 (2) - 96 millioner - inga resultat .............................................................................................. 702 

Vinnovaskandalen februari 2005 - totalt 120 millioner - inga resultat .......................................................................... 703 

Regeringen satsar ytterligare 25 miljoner kronor på sjösäkerhet ................................................................................. 703 

Inga resultat alls 2005 för 120 millioner - Vinnova drar sig ut ur spelet ........................................................................ 703 

Vinnovaskandalen augusti 2006 - fortfarande inga resultat! ........................................................................................ 703 

Vinnovaskandalen 2008................................................................................................................................................. 703 

 

 

 

  



24 
 

"While it remains afloat, a capsized vessel will usually contain a large volume of air which can support life." 

NTSB 

 

FÖRORD 2009 

28 september 2009 är det 15 år sedan M/V ’Estonia’ sjönk i Östersjön. Boken har uppdaterats sedan 2005 
eftersom nya uppgifter framkommer hela tiden, t.ex. Vinnova/Chalmers Tekniska Högskola/SSPA:s utredning 
2006 - 2008 hur färjan sjönk. Vinnova/SSPA:s rapport no. 4006 4100-4 - Foundering tests (Sjunkprov)- 
innehåller allvarliga fel som sedan upprepas i Vinnova/SSPA:s slutrapport inlämnad till 
regeringen/försvarsminister Tolgfors i maj 2008. Felen handlar om hur M/S Estonia kapsejsar i fullskala och 
modellskala och flyter upp och ned på komprimerad luft instängd i 14 vattentäta utrymmen i skrovet. Självklart 
är trycket på den instängda luften olika i fullskala och modellskala, vilket beskrivs nedan och i figurer 1-4. 
Trycket på den instängda luften i modellen är cirka 50 ggr mindre! Chalmers/SSPA förklarar sjunkningen, m.h.a. 
oredlig forskning! Förfarandet har anmälts till Chalmers rektor, Vetenskapsrådet (som utreder oredlig 
forskning) och JO. Ingen vill befatta sig med oredligheterna, som beskrivs nedan: 

FULLSKALA 

I fig. 1 nedan flyter ’Estonia’ (fullskala/ett tvärsskepp visas) i vatten. Hennes deplacement är cirka 11 930 m3 
(10 666 m3 luft och 1 264 m3 material i skrovet under vattenlinjen) och hon har cirka 6 886 m3 (6 156 m3 luft 
och 730 m3 material i skrovet över vattenlinjen) reservflytkraft mellan vattenlinje (WL) och huvuddäck (UD). 
Skrovet är uppdelat i 14 vattentäta sektioner. Estonia flyter naturligtvis enbart, m.h.a. sitt deplacement; jfr 
Arkimedes, d.v.s. den volym vatten som trängs undan av skrovet. Djupgåendet är cirka 5.2 meter. Den totala 
luftvolymen (inkluderar även annat flytbart material som uppgår till flera procent) i skrovet, dvs deplacement + 
reservflytkraft är cirka 18 816 m3 varav cirka 16 882 m3 är luft och 1 994 m3 är solitt material. 

 

Fig. 1-4 – Olika flytlägen i full- och modellskala före och efter kapsejsning 
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Ovanpå skrovet finns en överbyggnad för bildäcket och ett däckshus med en sammanlagd volym cirka 59 190 
m3. Med en permeabilitet = 0.934 enligt SSPA (utrymme som vattenfylls) finns 3 906 m3 material (inkl. last) i 
överbyggnad och däckshus som bidrager till flytkraft efter kapsejsning.  

Överbyggnad och däckshus, under vatten efter kapsejsning, innehåller solitt material som upptar volym som 
bidrager till flytkraft i kapsejsat läge; exempelvis om det är 3 910 ton stål i överbyggnad/däckshus (specific vikt 
7.82) under vatten upptar det 500 m3 volym, dvs 500 m3 extra flytkraft eller om det är 5.000 ton andra föremål 
med specifik vikt 1.47 i överbyggnad/däckshus under vatten upptar de 3 406 m3 volym. dvs ytterligare 3 406 m3 
extra flytkraft. Sannolikt har Estonia cirka 3 906 m3 flytkraft i överbyggnad och däckshus som SSPA uppger. 

När Estonia har kapsejsat, fig. 2, och flyter upp och ned komprimeras den instängda luften i skrovets alla 14 
vattentäta avdelningar, p.g.a. yttre vattentryck och ett nytt jämviktsläge uppstår. Estonia flyter nu på 
flytkraften (volymen) av instängd, komprimerad luft i skrovets alla vattentäta avdelningar + solitt material 
under vatten som tränger undan vatten. 

Botten av de instängda luftbubblorna är, låt oss antaga (man kan göra exakt beräkning men måste då veta 
exakt form av skrovet och luftvolym), cirka 5 meter under vattenlinjen (sannolikt mindre) och luften har 
komprimerats till cirka >11 215 m3 och 1.5 bar. Då 11 930 m3 flytkraft behövs att flyta på och vi nu har 3 906 m3 

flytkraft i överbyggnad och däckshus + 11 215 m3 komprimerad luft i skrovet (varav cirka 8 023 m3 under 
vattenlinjen), så befinner sig cirka 3 191 m3 skrovvolym ovan vattenlinjen. Det är där reservflytkraften 
hamnade!  

 

Fig. 5 – Estonia flytande i upprätt och kapsejsade lägen 

Notera i fig. 5 hur Estonia i kapsejsat läge flyter horisontalt på 14 separata luftbubblor – en i varje vattentätt 
utrymme i skrovet. För att skeppet nu skall sjunka måste luft i alla dessa vatten- och lufttäta utrymmen 
försvinna. Men hur är det möjligt?  
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Fig. 6 - M/S Joola flyter upp och ned efter kapsejsning 

Estonia flyter sålunda upp och ned med 
cirka >2 meter skrov över vattenlinjen. 5 607 
m3 ursprunglig luftvolym i skrovet har 
ersatts av sjövatten, p.g.a. att vattentrycket 
har komprimerat luften i skrovet. Liknande 
hände med M/S Jan Heweliusz och Joola. 
De flöt efter att ha kapsejsat. 

Eftersom skrovet är oskadat och luften 
jämnt fördelad i för och akter är botten i 
stort sett plan över vattenlinjen. 
Vinnova/SSPA har naturligtvis inte 
publicerat uppgifter om hur Estonia skulle 
ha flutit upp och ned i fullskala efter 
kapsejsning. 

MODELLSKALA  

I modellskala, säg 1/40 som SSPA använder, är den totala skrovvolymen bara 18 816/64 000 = 0.294 m3 eller, 
ungefär 294 liter luft (inklusive annat flytbart, solitt material) varav 186 liter är flytkraft (modellen väger 
cirka186 kg och deplacerar ungefär 13 cm djupgående) och det finns omkring 108 liter reservflytkraft – fig. 3 - 
över WL. Vidare finns det en okänd mängd flytkraft i överbyggnad och däckshus som borde motsvara 61 liter 
luft. När modellen välter uppochned, fig. 4, flyter den på cirka 230 liter komprimerad luft inne i modellskrovet 
(varav 125 liter under vattenlinjen) och med 61 liter flytkraft/solid volym i skrov/överbyggnad/däckshus.  

Men det utvändiga vattentrycket pà luften i skrovet 
är enbart cirka 10 cm vatten eller 1.01 bar, så 
volymen luft är enbart reducerad med cirka 3 liter! 
Eftersom modellen behöver 186 liter flytkraft att 
flyta på, återstår 105 liter i skrovet (6 912 m3 i 
fullskala) över vattenlinjen efter en modell-
kapsejsning. Det innebär att modellen flyter med 
cirka 10 cm skrov (4 meter fullskala) över 
vattenlinjen! Anledningen är helt enkelt att 
lufttrycket i skrovet är cirka 50 ggr mindre i skala 1/40 
än in i fullskala! Det är bara 1.01 bar.  

Att kompensera detta höga flytläge måste cirka 58 
liter luft släppas ut ur modellen (3 731 m3 i fullskala). 
Den kommer sedan attt flyta med cirka 6 cm skrov, 
dvs 2.4 meter fullskala, över vattenlinjen med 50 liter 
luft kvar ovan WL (3 191 m3 i fullskala). 

 

Fig. 7 - SSPA:s Estoniamodell flyter upp och ned efter 
kapsejsning (april 2008) 

Om Estonia flyter i fullskala efter kapsejsning, så flyter Estonia i modellskala precis likadant efter att ha 
släppt ut luft.  

Inget sjunkförlopp uppstår! Men SSPA anger motsatsen! 

Hur förklarar Vinnova/SSPA detta i sin rapport till regeringen? 

"A number of tests were carried out where the model capsized, trapped air and remained floating upside down. 
The volume of this trapped air was measured, and a mean value was found to be around 40 liters. Also the 
pressure of the trapped air was measured. The scaling laws give for the present situation that about 20% of the 
trapped air should be evacuated to give a proper remaining amount of trapped air in the model, see Appendix 1. In 
this case around 8 liters could be let out in order to fulfill the scale laws. The two valves in the bottom of the model 
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were calibrated giving a flow of 6.7 liters each per minute at the actual pressure. This means that one valve could 
be held open a little more than 1 minute during the test."  

eller 

"Ett antal prov gjordes där modellen kapsejsade, luft stängdes inne och modellen flöt (obs!) uppochned. 
Luftvolymen av instängd luft mättes och ett medelvärde pà 40 liter (2 560 m3 fullskala) bestämdes. Även trycket 
(obs!) på den instängda luften mättes. Skallagarna anger att 20% av den instängda luften i den givna situationen 
(dvs 512 m3 fullskala) måste släppas ut, så att korrekt mängd luft finns kvar i modellen, se Appendix 1. I detta fall 
skulle cirka 8 liter (dvs 512 m3 fullskala) luft släppas ut enligt skalreglerna. De två ventilerna i modellbotten 
kalibrerades att släppa ut 6.7 liter (dvs 429 m3 fullskala) varje minut under aktuellt tryck (dvs 1.01 bar). Det 
innebär att en ventil kunde hållas öppen under litet längre än en minut under provet".  

Det låter inte särskilt vetenskapligt eller 
övertygande och är ej enligt de aktuella 
situationerna i fullskala och modellskala. Enligt 
ovan bör Estonia flyta plant med 3 194 m3 skrov 
över vattenlinjen efter kapsejsning, eller 50 liter i 
modellskala. P.g.a. olika lufttryck i full- och 
modellskala flyter modellen med 105 liter skrov 
över vattenlinjen, dvs 55 liter för mycket. Dessa 
kan naturligtvis släppas ut om man har för avsikt 
att låta modellen flyta med skalenlig volym ovan 
vattenlinjen. Men hur släppa ut luft ur 14 olika, 
lufttäta skrovavdelningar? 

SSPA ignorerar tydligen också flytkraften som finns 
i överbyggnad och däckshus som nu befinner sig 
under vatten.  

 

Fig. 8 – SSPA:s Estonia modell börjar sjunka på aktern 
...............                

Totala volymen av denna bör vara 3 906 m3 
fullskala eller 61 liter i modellskala! Det är mycket 
enkelt att fastställa hur modellen flyter upp och 
ned ... och inte kan sjunka! Det är ju bara att välta 
den manuellt och mäta.  

Tyvärr innehåller Vinnova/SSPA:s slutrapport inga 
uppgifter om hur Estonias totala flytkraft i full- 
och modellskala efter kapsejsning. Och hur kan 
man då förklara sjunkförloppet?  

6.7 liter/minut modellskala är 429 m3/minut i 
fullskala. SSPA vet att Estonia skulle ha sjunkit 
direkt i fullskala om hon skulle ha sjunkit, pga brist 
på flykraft. Man måste släppa ut mer luft ... och 
snabbare för det att visa samma sak i modellskala! 
Och hur släpper man ut 105 eller 55 eller 44 eller 8 
liter luft i 14 utrymmen, när övertrycket är så litet? 

 

Fig. 9 – SSPA:s Estoniamodell  står med aktern på botten! 
Fören är fortfarande över vatten 

Det kan tilläggas att stabilitet vid kapsejsning (GZ<0) och flytläge upp och ned ingick i Chalmers grundkurs för 
stabilitet 1968 när författaren gjorde de modellprov och beräkningar som krävdes av professor Falkemo. Inget 
av ovan är nytt eller märkvärdigt. Men modellproven måste göras mycket exakta för att representera fullskala! 
Och om det gäller ett dynamiskt fenomen, sjunkning, måste man naturligtvis släppa ut all överskottsluft, pga 
skaleffekter, omedelbart! 

SSPA anger emellertid att Estonia fullskala långsamt sjunker med aktern först efter kapsejsning, dvs 
flykraften blir långsamt (?) mindre än deplacementet i aktern! Det finns ingen vetenskaplig grund för detta 
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påstående. Det är fritt uppfunnet. Naturligtvis kan komprimerad luft i 14 vattentäta utrymmen inte 
försvinna på 16-17 minuter – med början i aktern! 

VILLKOR FÖR OMEDELBAR SJUNKNING EFTER KAPSEJSNING 

Notera att om Estonia i fullskala inte hade 6 886 m3 reservflytkraft i skrovet som antages i figur 1 ovan, utan 
enbart cirka 4 000 m3 reservflytkraft (Vinnova/SSPA anger inte det riktiga värdet eller om det inkluderar volym 
i överbyggnad och däckshus) och om hon saknade flytkraft i överbyggnad och däckshus, skulle hon ha sjunkit 
direkt. Hela skrovluftvolymen skulle ha komprimerats till <10.000 m3 vid kapsejsning. Det kapsejsade skrovet 
flyter djupare efter kapsejsning, luftbubblans undre del är >5.0 meter under vatten och vattentrycket på luften 
i skrovet blir omedelbart >1.5 bar, och den återstående flykraften av komprimerad luft och solitt material blir 
för liten att tillåta flytning. Den upp och ned vända färjan sjunker då direkt och luften komprimeras mera - till 
säg 6-7 bar - när däckshuset slår i botten på 80 meters djup. Luftvolymen är då komprimerad till mindre än 
2.500 m3. Resterande flytkraft, solid volym i hela färjan, <3 000 m3 förblir konstant hela tiden. Men i normala 
fall flyter alltid fartyg efter kapsejsning! Solid flytkraft i hela fartyget och komprimerad luft i skrovets alla 
vattentäta avdelningar bidrager till det. 

I modellskala flyter modellen med motsvarande 7 056 m3 (105 liter modellskala) reservflytkraft upp och ned 
efter kapsejsning och det krävs att denna luft släpps ut - genast - för att tillåta modellen att sjunka omedelbart. 
Om man bara släpper ut 6.7 liter varje minut (429 m3/minut i fullskala) i fören och arrangerar modellen att de 
vattentäta utrymmena i skrovet vattenfylls ett efter ett från aktern, tar det 16-17 minuter för modellen att 
sjunka med aktern först ... som vi kan se i videos av modellproven. Men det har inget med verkligheten att 
göra. SSPA fuskar! Medvetet. Samma märkliga förlopp visas i en datorsimulation inlämnad till regeringen i maj 
2008. 

Datorsimulationen gjord av Safety at Sea, Ltd., 
Glasgow, kopierar på ett otroligt sätt SSPA:s 
manipulerade modellprov av långsam sjunkning, p.g.a. 
utsläppt luft under 16-17 minuter ur 14 vattentäta 
utrymmen. Det innebär att även datorsimulationerna är 
förfalskade! Datorsimulationen är ju i fullskala och 
behöver inte skala upp tryckkraften som reducerar 
flytkraften. Datorsimulationen (fullskala) kan enbart 
ange att Estonia antingen flyter upp och ned eller 
sjunker omedelbart. Det tar inte 16 - 17 minuter att 
komprimera luft i skrovets 14 utrymmen fullskala. Det 
sker omedelbart! 

 

Fig. 10 – Datorsimulation av Estonias kapsejsning 

Det är mycket allvarligt att Safety at Sea, Ltd., (professor Dracos Vassalos och Andrzej Jassionowskis privata 
bolag) förfalskar datorsimulationer med hjälp av underbetalda studenter vid Strahclydes universitet, Glasgow, 
som gör själva arbetet och är i beroendeställning till ledarna. 

SAMMANFATTNING 

Modellprov och teoretiska beräkningar av Vinnova/SSPA/Safety at Sea, m.fl., 2006-2008 kring Estonias 
vattenfyllnad efter påstådd kapsejsning 1994 kan ej jämföras med och visar ej fullskala och verklighet och 
stämmer inte heller med vittnesuppgifter. 

Eftersom Estonia, fullskala flyter på luft i 14 vattentäta avdelningar i skrovet och på solitt material i skrov, 
överbyggnad och däckshus efter kapsejsning som alla beräkningar visar, skulle modellen också flutit, 
naturligtvis högre, och aldrig sjunkit oavsett om man släppte ut litet luft ur några avdelningar efter kapsejsning 
med hjälp av ventiler i botten för att kompensera högt flytläge. 
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Hade Estonia, fullskala, inte flutit efter kapsejsning av okända skäl, skulle hon naturligtvis ha sjunkit direkt. Att 
visa detta i modellprov måste 100 liter instängd luft genast släppas ut ur modellen. Att manipulera proven och 
bara släppa ut 6.7 liter varje minut med en manipulerad modell fördröjer sjunkning med 15 minuter, som vi 
faktiskt kan se på videos av modellproven. Men det har inget med verklighet att göra! Datorsimulationen av 
samma förlopp gjord av Safety at Sea, Glasgow, är även den förfalskad! Den borde visa flytning eller 
omedelbar sjunkning och inte kopiera modellresultaten. 

Allt detta är mycket allvarligt och har inte med verklig sjösäkerhet, Safety at Sea, att göra. SSPA:s utredning och 
resultat borde i en första hand bedömas av oberoende expertis, t.ex. i Norge, Japan, Frankrike, Italien och 
Grekland. Kostnaden är mycket liten. Att svenska myndigheter inte vill utreda oredligheterna 2009 är 
olycksbådande. Vad är det man vill dölja 15 år efter Estonia sjönk? 

Anders Björkman 
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'Vi har behov av fri information. Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedömma sanning och lögn, är ett land 
som är rädd för sina medborgare.' 

President John F. Kennedy, februari 1962  

 'Det känns djupt oroande att tre amatörer skulle kunna kullkasta en självständig stats regering. Bakom det här ligger 
framför allt skeppsbyggnadsingenjör Björkman och ... . De är oerhört aggressiva i sina ställningstaganden men helt 
oförmögna till en redig orsaksanalys.' 

Kari Lehtola, chef för de finska Estoniautredarna (1.5), 15 mars 2001 i SVT  

'Det är som de tror vi lever i en isolerad liten värld. Det är för dem som om inget har hänt i världen, som om Estonia inte 
hänt, som 11 september inte hänt, som Anna Lindh-mordet inte hänt. Alla andra talar om samarbete mot terror, även 
militärt. Men inte i Sverige. Det är oklokt att avstå från möjligheten att använda SSG (Särskilda SkyddsGruppen) mot 
terrorister.' 

Johan Hederstedt, överbefälhavare, 21 november 2003, TT  

'En obehaglig sanning är i det långa loppet bättre än en bekväm lögn.' 

Thomas Mann  

'Så här efteråt kan jag säga att jag tror inte att Forssberg var med i en konspiration. Då skulle de ha försökt muta mig 
också.' 

Bengt Schager, expert i Kommissionen, 2003, (i 'Protokollet' sid 142)  

  

FÖRORD 2005 

Denna bok lades första gången ut på Internet 2000 som ett bidrag till förbättrad sjösäkerhet. Författaren beslöt 
2005 att verifiera och uppdatera alla uppgifter på hemsidan. Mycket har hänt sedan 2000 men svenska 
regeringen och myndigheter vägrar fortfarande att befatta sig med alla nya bevisade uppgifter att hela 
Estoniautredningen 1994-1997 var desinformation och vilseledning från första dagen av en liten grupp 
personer. Ledande svenskar visste exakt vad som hände 1994 och bad andra, ledande svenska 
haveriutredare att 1994-1997 författa en falsk haveriutredning för att dölja brottet. Det kallas visst kognitiv 
dissonans. Hustrun skyddar mannen som våldtar dottern! Och hittar på vad som helst för att dölja det. 

Civila olyckor/skador bör dock utredas korrekt. En färja sjunker inte, pga felaktiga bogvisirlås. En färja sjunker 
inte om bogvisiret trillar av. En färja sjunker inte om bogrampen dras ut av visiret. En färja sjunker inte om det 
kommer in vatten vid rampen på bildäcket över vattenlinjen vid framfart. Allt vatten på bildäcket rinner ut när 
färjan stannar. En färja som kränger, pga vatten instängt på bildäcket, sjunker inte utan kränger tills den 
kapsejar. En färja som kapsejar sjunker inte utan flyter upp och ned. En färja som kapsejsar flyter inte på 
däckshuset. För att en färja skall sjunka måste det finnas en orsak att flytkraften i skrovet försvinner. 
Flytkraften brukar försvinna om skrovet är läck under vattenlinjen. Enligt Estoniautredningen är skrovet 
oskadat. Men det finns inga bevis för den saken. Under tre år undersökte Estoniautredarna aldrig orsaken till 
att färjan sjönk. Istället hittade man på en saga. Det blev en konspiration. 

KONSPIRATIONEN 

Bengt Schager, expert i Kommissionen tom september 1997, är talesman för de som hävdar att 
Estoniautredningen inte var en konspiration. Schager menar 2003 (i 'Protokollet' sid 141 ff) att orsakerna till 
den bristfälliga utredningen är:- 
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'En kommission lämpar sig inte för utredning. ... Den engelska modellen med en person som står för sin 
uppfattning och inte behöver kompromissa med sin uppfattning tycker jag är bra. Då behöver man inte resonera 
sig samman.',  

'personerna (dvs ordinarie utredare och experter) led av den normala mjuka ryggraden och böjligheten inför 
chefer (sic) som finns inom statsförvaltningen'. 

Holm/Popova konkluderar att 

'Det räcker med att de inblandade (dvs de s.k. utredarna) spelar sina roller efter manus (sic).' 

Det vore intressant att veta vilka 'chefer' som skrev 'manus'. Vi vet vilken 'chef' som olycksdagen föreslog den 
enda olycksorsak - konstruktionsfel - som utreddes enligt 'manus'. 

Som tur är lämpar sig inte en kommission att producera en totalfalsk olycksutredning. Medlemmarna, 
ledamöter och experter, kan naturligtvis individuellt och i grupp dikta ihop olika delar - olycksförlopp, 
vittnesmål, certifikat om sjövärdighet, inspektionsprotokoll, stabilitetsberäkningar, hållfasthetsstudier, 
modellprov, polisprotokoll, helikopterloggar, sjukhusjournaler, etc., men att med hjälp av dessa delar författa 
en trovärdig slutrapport enligt manus är omöjligt. Denna bok visar just att alla delar av utredningen är 
uppdiktade och/eller manipulerade av Kommissionen. 

En konspiration är just en sådan sammansvärjning. Schager - 

'... jag tror inte att Forssberg var med i en konspiration. Då skulle de (sic) ha försökt muta mig också.' - 

tror att en konspiration eller sammansvärjning grundas på mutor. Det stämmer inte. Det räcker med en viss 
missanpassad övertygelse och att inte kunna säga NEJ. 

Det vore intressant att veta vilka 'de' Schager också skulle ha mutats av. 

Johan Hederstedt, svensk överbefälhavare, har den 21 november 2003 uttalat sig i TT om 'Estonia':   

"Det är som de tror vi lever i en isolerad liten värld. Det är för dem som om inget har hänt i världen, som om 
Estonia inte hänt, som 11 september inte hänt, som Anna Lindh-mordet inte hänt. Alla andra talar om samarbete 
mot terror, även militärt. Men inte i Sverige. Det är oklokt att avstå från möjligheten att använda SSG mot 
terrorister". 

Var Estoniaolyckan ett terroristdåd som mörklagts för att Sverige inte fick slå tillbaka med Särskilda 
SkyddsGruppen? Frågan är motiverad eftersom hela den officiella utredningen är en förfalskning. 

TRANSPORT AV MILITÄR UTRUSTNING UTAN TULLKLARERING 

Passagerarfartyget Estonia användes av svenska försvaret för att frakta militär utrustning av sovjetiskt 
ursprung. Enligt ett avtal mellan svenska Tullverket och svenska försvaret gick svenska tullen med på att släppa 
genom transporterna utan klarering. Svenska försvarsmakten anmälde när det skulle äga rum. De fanns t.o.m. 
på plats vid mottagningen, har underrättelsechefen på Tullverket Sven Peter Olsson uppgivit. En tulltjänsteman 
har meddelat att Estonia haft militär materiel ombord två gånger under september 1994. Under 
katastrofdagen hade det, enligt uppgift, inte kommit någon anmälan från försvaret om väntad leverans, vilket 
det borde ha gjort om en sådan var på väg. 

Det svenska samarbetsavtalet omgärdas fortfarande av sekretess och Tullverket vill inte säga mer om 
leveranserna än att det under katastrofdagen inte fanns något ombord på Estonia som skulle till försvaret. 

Svenska regeringskansliet (utredning ref Fö 2004:06 skriven av Johan Hirschfeldt) har den 21 januari 2005 
konfirmerat Olssons uppgifter: 
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Svenska Försvarsmakten har vid två tillfällen (14 och 20 september 1994) transporterat försvarsmaterial med M/S 
Estonia.  

Försvarsmakten och tullen har bekräftat att den i september 1994 att det fanns en gällande överenskommelse om 
förenklad tullklarering vid Försvarsmaktens införsel av särskilt sekretessskyddad materiel. 

Den svenske journalisten Sven Anér har i december 2004 och april 2005 begärt kopior på dokument som kan 
bekräfta ovan från Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm. Högkvarteret har låtit meddela att inga sådana 
dokument existerar. Högkvarteret har aldrig varit i skriftlig kontakt med Tullverket. Hirschfeldt har maj 2006 
meddelat att skriftlig dokumentation inte existerar. 

Om militär materiel hade funnits ombord, borde det föranleda en ny utredning om katastrofen eller 
åtminstone dykningar ner till bildäck på vraket. Som anges i andra kapitel av denna bok ägde sådana, svenska, 
hemliga dykningar rum redan veckan efter olyckan. Då sprängdes och drogs loss visiret från vraket och 
hamnade på botten under förskeppet. Det var denna sinkadus som ledde till att Kommissionen skyllde olyckan 
på felaktiga, tyska visirlås och som är upphovet till hela Katastrofutredning. 

FARAN ATT AVSLÖJA EN KONSPIRATION 

Faran med en konspiration är att den avslöjas. 

Varje TV-program, mediarapport, fortsatt forskning och utställning på muséum om Estonia bör förklara: 

1. Estonia flöt på skrovet: utrymmet (18 000 m3) under bildäcket indelat i 14 vattentäta utrymmen. 
Eftersom Estonia bara vägde 12 000 ton, flöt Estonia med toppen av skrovet, bildäcket, 2,5 meter över 
vattnet. Enligt Estoniakommissionen är skrovet och bildäcket 100% oskadade (även om de inte 
undersökts).  

2. Ovanpå skrovet har Estonia en överbyggnad i vilken man lastade bilar, lastbilar, kanske militär 
utrustning, etc. Estoniakommissionen och dess ’experter’ har sedan meddelat, utan bevis, att Estonia 
lastade en massa vatten (>5 000 ton) i överbyggnaden, pga ett avtrillat visir i överbyggnadens förända 
och hög fart framåt, vilket ledde till att Estonia sjönk. Enligt andra, mer trovärdiga stabilitetsexperter, 
kapsejsar Estonia och flyter upp och ned med 1 900 ton vatten lastat i överbyggnaden och hinner inte 
sjunka. Vattnet hamnar i överbyggnadens sida och välter Estonia upp och ned. Estonia flyter sedan, 
upp och ned, på det luftfyllda skrovets 14 avdelningar och annat flytbart material. Men det hände inte. 
Fartyget stannade! Och då skulle allt vatten i överbyggnaden runnit ut av sig självt. 

3. För att sjunka måste skrovets 14 vattentäta avdelningar vattenfyllas. Estoniakommissionen, JAIC, 
och dess ’experter’ har under 10 år varken lyckats förklara denna skrovvattenfyllnad eller varför inte 
Estonia välte upp och ned med vatten lastat i överbyggnaden 2,5 meter över vattenlinjen. Frank 
Rosenius vattenfyllnadsstudie uppfyller inte elementära krav på stabilitets- och flytkraftsberäkningar. 
Rosenius meddelar att, när Estonia stannat, mera vatten hoppar upp i överbyggnaden. Inget vatten 
rinner ut. 

4. Sjösäkerhetsdirektör Franson har meddelat att Estonia flöt på däckshuset ovanpå överbyggnaden 
8,5 meter över vattenlinjen. Tyvärr finns det ingen expert som kan bekräfta Fransons idiotiska åsikt. 
Fartyg flyter inte på ett däckshus. Det finns ingen flytkraft i ett däckshus. Fartyg flyter enbart på 
skrovet under överbyggnaden. 

5. Fartyg sjunker om det är läckage i skrovet under vattenlinjen, dvs vatten forsar in i skrovet och 
flytkraften minskar tills fartyget sjunker. Fartyg kan också sjunka om vatten forsar in genom öppningar 
i däcket (t.ex. avslagna lastluckor) ovanpå skrovet över vattenlinjen, men det kan inte ha skett på 
Estonia, eftersom hela bildäcket var vattentätt i sidan, där vattnet lastades. Estoniakommissionen 
undersökte aldrig 1994-1997 om Estonia hade skrovläckage. Det är en klar brist i utredningen. 
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6. Estoniakommissionen/utredningen nämner inte heller om Estonia hade länspumpar. Det finns 
naturligtvis uppgifter att besättningen hade startat länspumparna i skrovet innan slagsidan uppstod, 
men Estoniakommissionen utreder inte varför så skedde. Normalt startas länspumpar vid 
skrovläckage. 

7. Hade Estonia haft länsluckor i överbyggnadens sidor 2,5 meter över vattenlinjen, som enbart kan 
öppnas utåt, skulle vatten lastat i överbyggnaden ha runnit ut genom dessa öppningar och ingenting 
skulle ha hänt. Men i Estonias fall var bogrampen helt öppen när färjan stannat, och där skulle allt 
vatten ha runnit ut. 

8. Estonia är den enda roro-passagerarfärja i världshistorien som har sjunkit, pga vatten lastat i 
överbyggnaden utan att kapsejsa. Alla andra slog runt och flöt upp och ned eller hamnade på sidan på 
havsbotten med halva skeppet över vatten, dvs kapsejade. Eller de stannade innan de kapsejsade och 
vattnet rann ut av sig självt. 

9. Som sjösäkerhetsexpert har jag under 35 år besiktigat 100-tals färjor, köpt 25 och byggt om 18. 
Enbart genom att kontrollera Estonias certifikat, lastmanual och ritningar kan jag konstatera att 
Estonia dels inte var sjövärdig, dels aldrig kunde ha sjunkit pga vatten i överbyggnaden. I 
augusti/september 2004 har hemsidan >10 000 besökare/månad, dvs intresset är stort. 

10. Det är mycket lätt att verifiera hur en roro-passagerarfärja typ 'Estonia' uppträder i svårt väder, B9-
B12, med vågor mot bogen och med nedsatt fart - gör en test under verkliga förhållanden. 
Stampperioden är sju-åtta sekunder och färjan slingrar/stampar. Ovana passagerare är sjösjuka. Var 
tredje minut förväntas ett hårt vågslag mot förskeppet som hörs över hela fartyget. Det är helt 
omöjligt att fortsätta resan utan att reducera hastighet och/eller ändra kurs. Att som 
JAICkommissionen påstå att 'Estonia' med oförändrad kurs och fart förlorade visiret i inte särskilt svårt 
väder utan att någon märkte det är naivt och löjligt. Det är sedan allvarligt att kommissionen inte kan 
bevisa hur det gick till och hur färjan sedan kunde sjunka som hon gjorde ... utan att kapsejsa. Allt 
vatten skulle ha runnit ut när färjan stannat. 

MÖRKLÄGGNING! 

När E-vraket filmades första gången i september 1994 meddelade JAIC att visiret saknades! Men filmen visar 
inte hela förskeppet! Det finns inga bevis att visiret saknades vid vraket i september 1994! Mörkläggning! 

Lehtola uppgav vid samma tid en falsk vrakposition en sjömil öster om den verkliga positionen! En blå boj 
placerades vid den falska vrakpositionen i oktober! Fransons dykexpedition hamnade vid den falska 
vrakpositionen i december = inget vrak! Franson hittar senare vraket en sjömil västerut. Mörkläggning! 

Anhöriga arrangerar en sörjehögtid i november vid den blå bojen - där inget vrak ligger. Mörkläggning! 

JAIC uppgav i oktober 1994 att visiret hittats en sjömil väster om vraket - men ingen position uppgavs, eftersom 
en falsk vrakposition gäller. Mörkläggning! 

Visiret bärgades i november 1994 - någonstans! - Inget fartyg som deltog i bärgningen av visiret uppgav sin 
position (som var vid den verkliga vrakpositionen). Mörkläggning! 

JAIC meddelar att vatten fortsätter att forsa upp i överbyggnaden efter att färjan stannat, när alla vet att 
vattnet skulle ha runnit ut. Mörkläggning! 

JAIC/Stenström/SSPA Marin AB gjorde modellförsök 1995 och uppgav att jättekrafter slår till visiret i 15 
knop/B7/4.2 m vågor - en våg slog bort visiret! Men det vet ju varje riktig expert att i 15 knop/B7/4.2 m vågor 
(inte ens storm) inga vågor ens slår till visiret som sitter 2.5-8.5 meter över vattenlinjen. Mörkläggning! 
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JAIC/Huss&Rosengren simulerade olycksförloppet mha en navigationsdator i Kalmar. Man gjorde flera 
förfalskade försök - fartyget sjunker aldrig vid vrakplatsen. Till slut beslöt man att använda en plott där vraket 
driver förbi vrakplatsen ... och suddar bort det senare! JAIC använde senare samma plott, men ändrade alla 
tider om uppgifter om slagsida och vatteninflöde/deplacement. Mörkläggning! 

Hållfasthetsberäkningar! Vågkrafter på visir trycker det akterut! Enligt JAIC drar dessa vågkrafter av visiret 
förut, vilket inte är möjligt! Mörkläggning! 

Vinnova/regeringen bjuder 2005 in forskare att förklara sjunkförloppet - baserat på JAICs data. Och JAICs 
uppgifter får inte ifrågasättas! Mörkläggning! Naturligtvis! Enbart okunniga 'forskare' deltar i Vinnovas cikrus. 

Carl Bildt, Ingvar Carlsson, Ines Uusmann, Mats Odell, Göran Persson, Mona Sahlin, etc., m.fl., vet naturligtvis 
exakt vad som hände med 'Estonia' och varför en mörkläggning beordrades 1994 och varför man beslöt att 
skylla katastrofen på visiret. Sanningen är så enkel att 'Estonia' var sjöovärdig och att många statstjänstemän 
visste om det ... och gjorde ingenting 1994. Sömngångare. Ren slöhet. Inkompetens. Korruption. Sedan hände 
olyckan - kollisionen och läckage i skrovet, som, utan direkt samband med sjöovärdigheten, inte kunde avslöjas, 
eftersom det i sin tur skulle avslöja de svenska bristerna. 

  

Anders Björkman 
civilingenjör 
Beausoleil, Frankrike 
2004/2005 
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FÖRORD 2000 (OCH EN SAMMANFATTNING AV ALLA FEL I ESTONIAUTREDNINGEN) 

De senaste procedurfelen i Estoniaolyckans långa behandling 1994-2000 begicks 20 september 1999 och 4 
januari 2000, när bitr. näringsminister Mona Sahlin meddelade att skäl inte fanns för ytterligare utredning. 
Sahlin och svenska regeringen är totalt okunniga om gällande lag för internationell sjöhaveriutredning som 
Sverige, Finland och Estland antagit i FN. FN-resolution IMO A.849(20) och dess Lag för Undersökning av 
Sjöolyckor och Incidenter till Sjöss, paragraf 13, stadgar 

"Återöppnande av utredningar - När nytt bevis för en olycka presenteras skall det bli fullständigt bedömt och 
remitteras till andra, väsentligt intresserade Stater för lämplig behandling. När nytt bevis som väsentligt ändrar 
beslut av omständigheterna under vilket olyckan skedde, och som väsentligt ändrar slutsatserna i relation till 
orsaken eller några följdrekommendationer, skall Staterna omvärdera sina beslut".  

I en rättsstat kan Mona Sahlin/svenska regeringen inte hävda att skäl inte finns för ytterligare utredning, när 
bevis redan har presenterats som kräver sådan enligt gällande, svensk lag. Resolution IMO A.849(20) och dess 
föregångare finns naturligtvis intagen i svensk lag om olycksutredningar (1990:712). Enligt den lagstiftning som 
gäller för Statens Haverikommissions undersökningsverksamhet får en undersökning som avslutats - 18 § 
förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor - återupptas om det kommer fram nya omständigheter 
som kan antas ha betydelse för undersökningsresultatet. Politiskt kan man naturligtvis försöka påstå 
motsatsen, precis som man under mer än fem år sagt att det inte var/är möjligt att bärga de omkomna. Beslut 
att inte bärga de omkomna och att senare införa dykförbud vid vraket grundades enbart på det outtalade 
beslutet att hindra utomstående att besiktiga vraket och fastställa korrekt olycksorsak och konstatera att, t.ex. 
visiret har sprängts loss under vatten efter olyckan, för att man skulle kunna skylla på det som olycksorsak! 

FLERA PROCEDURFEL 

Flera procedurfel ledde till att Estoniautredningen spårade ut. Utan rätt procedur kan slutsatserna inte vara 
giltiga. En haveriutredning kan i princip aldrig avslutas. Nya uppgifter måste alltid utredas i en 
kompletteringsbedömning. I England har det skett vid flera tillfällen. 

SEKRETESS EJ TILLÅTEN 

Ett första allvarligt procedurfel var att alla berörda parter inklusive allmänheten inte tilläts full insyn under 
utredningens gång. 

FN-resolution IMO A.849(20) tillåter inte den sekretess som omgärdade Estoniautredningen 1994-1998. Allt 
skall ske öppet eller 'in camera', dvs domstol. Sekretessen tillät i sin tur mörkläggning av fakta, möten och 
förhandlingar mellan utredarna om vad som skulle publiceras, vilket lade grunden till alla konspirativa idéer, 
vad som verkligen hade hänt. Naturligtvis passade Kommissionen på att förfalska olycksuppgifter med hjälp av 
sekretessen för att kunna skylla olyckan på visiret. 

INGEN REMISS 

Det andra procedurfelet var att utredningen - både dess faktadel och analysdel - inte gick på remiss till alla 
berörda parter innan slutrapporten presenterades. 

Det var en logisk följd av den konspirativa, hemlighetsfulla utredningen och alla förfalskningar av uppgifter 
under tre år - att förhindra en fri diskussion. Hade ett normalt remissförfarande skett, dvs berörda parter och 
allmänhet tillåtits granska manuskriptet innan publicering, hade massor av fel, förfalskningar och orimligheter 
uppmärksammats. 
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NYA FAKTA GRANSKAS EJ 

Ett tredje procedurfel är alltså att utredningen inte återöppnas enligt gällande lag, när nya bevis framläggs 
som ändrar både publicerade uppgifter, analys och slutsatser. 

Fackförbund, överlevande, anhöriga, varvet och privatpersoner, inkl. privata dykare har under tiden 1994-2000 
angivit flera bevisade utredningsfel och avslöjade förfalskningar, som måste kontrolleras 4.5, t.ex. 
sprängskadan vid sidan om rampen vars existen utredarna förnekar. 

UTREDARNA JÄVIGA  

Ett fjärde procedurfel var att utredarna var jäviga 1.7 - redaren (Estline) satt med i Kommissionen och 
utredde sig själv! 

Procedurfel är allvarligt. Ett flertal av haveriutredarna 1.5 var medlemmar i MAIIF1 - Sjöhaveriutredares 
Internationella Forum (Marine Accident Investigators International Forum) - vars regler säger att medlemmarna 
skall följa FN:s (och nationella) lagar. Under Estoniautredningen bröt utredarna konsekvent mot MAIIF:s etiska 
regler och FN:s och egna lagar. 

 

 

 

SLUTRAPPORT UTAN BEVIS 

Ett grundläggande krav är för en olycksutredning att alla fakta i slutrapporten är bevisade och klart 
redovisade. Följande är en sammanfattning av ett häpnadsväckande stort antal faktafel - förfalskningar, 
lögner, desinformation, mörkläggning, etc. - i slutrapporten (5)2, som kommer att beskrivas i följande kapitel. 

STABILITET 

 

Internationell expertis har sedan olyckan 1994 ifrågasatt utredarnas 
beräkningar, varför 'Estonia' inte kapsejsade med vatten på bildäck i 
överbyggnaden två meter över vattenlinjen, dvs slog runt och flöt upp och 
ned. 

Utredarnas svar var att slutrapporten skulle ge besked, vilket inte blev 
fallet.Vid en internationell konferens i Glasgow 23-26 oktober 1999 sponsrad 
av EU om stabilitet och sjösäkerhet med författaren som en av talarna visade 
professor Dracos Vassalos, chef för The Ship Stability Research Center vid 
Strathclydes universitet, inför 80deltagare från 16 länder vad som händer 
'Estonia' i svårt väder med ökande mängder vatten ovanpå bildäck i 
överbyggnaden, vilket visas till höger. 

 

'Med 2 000 ton vatten på bildäck ... 

Två finska medlemmar av Kommissionen, Tuomo Karppinen och Kari Lehtola 
och Sveriges sjösäkerhetsdirektör Per Nordström 1.5 deltog vid visningen. 
Förloppet simulerades med datorer och avancerade stabilitetsprogram och 
visades upp på video. Efter åtta nerdoppningar av överbyggnadens förliga del i 
sjögången - under en minut - hade 'Estonia' krängt 90 grader på sidan och 
efter ytterligare ett par minuter flöt hon upp och ned. Det enda stabila läge 
med >2 000 ton vatten på bildäcket i överbyggnaden är flytande upp och ned, 
vilket naturligtvis är författarens uppfattning sedan 1994. I slutrapporten (5) 
tar det 15 minuter för 'Estonia' att komma på sidan och ytterligare 25 minuter 
att sjunka på aktern, 1.9 och Appendix 4. Anledningen är att utredarna 
förfalskade beräkningarna av mängden vatten som kom in genom en 
vidöppen ramp i överbyggnadens fördel och den resulterande stabiliteten, 

 

... kränger 'Estonia 40° och ... 
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eller bristen på stabilitet. 
Professor Dracos Vassalos anser att det måste finnas en läcka under 
vattenlinjen som ledde till att 'Estonia' sjönk (se Sunday Times 2000-01-09), 
vilket även är författarens uppfattning meddelad redan i DN-Debatt den 15 
augusti 1996. 

Kommissionens stabilitetsberäkningar är felaktiga.  

RAMP 

Bevis har presenterats 1999-2001 att rampen aldrig var öppen 1994. 

Kommissionen meddelade snabbt i oktober och december 1994 att 
bogrampen hade öppnats helt och släppt in vatten (och sedan stängts igen). 
Rampens lås på insidan var enligt uppgift sönderrivna. 

 

... hamnar på sidan för att sedan ... 

Verifikation av videofilmerna 1999 av Den Oberoende Faktagruppen visar 
emellertid att låsen är intakta - det ses klart på bilder som visades i Glasgow. 
Vidare säger slutrapporten att rampen och låsen inte besiktigades inifrån, dvs 
den motsäger sig själv. Slutsats - rampen revs aldrig ut 1994 3.10. Den 
Oberoende Faktagruppen har senare visat att rampen öppnats och stängts 
under vattnet mellan 1996-2000 då nya skador orsakades på rampen. 

Uppgiften om att rampen revs upp 1994 är desinformation. 

Däremot borde ansvarig myndighet förklara hur en oskadad ramp 1994/1996 
uppvisar skador vid filmning 2000 som innebär att rampen öppnats och 
stängts 1996-2000! 

 

... slå runt och flyta upp och ned.' 

VATTENINFLÖDE  

Kommissionen har utan bevis meddelat olika mängder vatteninflöde genom den öppna rampen vid olika 
tidpunkter, som knappast stämmer med färjans beteende enligt fysiska lagar. 

Författarens uppfattning är att 1 800-3 600 ton skulle ha kommit in på bildäck i 
överbyggnaden under den första minuten Appendix 4, medan Kommissionen 
reducerar inflödet betydligt. I slutrapporten uppger Kommissionen t.ex. att vid 
samma tidpunkt dels bara cirka 55 ton/min strömmade in, dels att det var 
>666 ton/minut 1.9. Under två minuter vattenfylldes sedan däckshuset med 
14.000 ton enligt Kommissionen utan att fartyget vare sig kapsejsade eller 
stannade - det fortsatte >1 200 meter österut med 2,2 knops fart. 

I andra sammanhang anger Kommissionen arr däckshuset är vattentätt och att 
färjan flyter på däckshuset. Denna felaktiga uppfattning upprepas i Styrelsen 
för Psykologiskt Försvars 'vattenfyllnadsstudie' 1.51 där det tar lång tid för det 
helt vattentäta däckshuset att vattenfyllas. 

 

Det spelar dock ingen roll, vilket vatteninflödet var genom en öppen ramp i enbart överbyggnaden - fartyget 
skulle ju ha slagit runt omedelbart med 1 500-2 000 ton i överbyggnaden (som ett annat fartyg i bilden ovan). 
Och det skedde inte med 'Estonia'. 

Alla Kommissionens uppgifter om vatteninflöde genom en öppen ramp är manipulerade. 
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HASTIGHET, KURS OCH FART 

Kommissionen har bekräftat att hastigheten/farten var oförändrad, ända tills efter slagsidan uppstod. 
Uppgiften stämmer knappast med, t.ex. fartygets normala uppträdande i hårt väder med regelbundna hårda 
vågslag mot förskeppet, när propellrarna kommer över vattnet i sjögången om man inte saktar in eller 
ändrar kurs, maskinerna rusar och farten automatiskt reduceras.  

Den av Kommissionen angivna kursen före olyckan är sannolikt fel 1.26, Appendix 2och 1.47. Kurser, farter och 
förflyttningar efter olyckan är baserade på en helt förfalskad plott - figur 13.2 i Slutrapporten (5) 1.9. 

Uppgiften att hastigheten skulle ha varit oförändrad tills efter olyckan/slagsidan uppstod är obevisad. 

VISIR 

Kommissionen meddelade i oktober 1994 att det stängda visiret fäst och låst i överbyggnaden hade slagits 
bort av vågkrafter riktade bakåt uppåt, när 'Estonia' var upprätt. Visiret hölls på plats av tre lås och två 
gångjärn, de senare med brottsdragkraft >350 ton vardera. Kommissionens utsaga är att gångjärnen drogs 
itu av en momentan överbelastning riktad framåt efter att visirlåsen rivits itu. Hur denna överbelastning 
uppstått har aldrig visats. 

 

Figur F1- Färja med likartat visir och ramp som 'Estonia's - strax efter avfärd och innan visiret stängts . Färjan flyter på 
skrovet. Ovanpå skrovet är överbyggnaden som det står TALLINK på med visiret och rampen längst fram. Ovanpå 

överbyggnaden är det vita däckshuset. Enligt svenska Sjöfartsverket flyter färjan på däckshuset! 

Vågkrafter riktade uppåt, akterut eller åt sidan kan inte dra sönder gångjärn framåt. Ingen vettig människa kan 
väl tro att visiret ovan, som använts 25 år i Östersjön, plötsligt bara kan trilla av? Men det skulle plötsligt ha 
hänt med 'Estonia' enligt Kommissionen. Vittnesuppgifter att visiret satt kvar efter slagsidan har censurerats. 
Det är också troligt att beräkningar av vågkrafter på visiret manipulerats/förfalskats för att öka krafterna; 1.19, 
3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 och Appendix 2. Troligast är att visiret faktiskt satt kvar på vraket efter att det sjunkit och 
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senare sprängdes loss 3.10 och 4.1, vilket är baserat på uppgifter i februari 2001 som meddelats författaren 
efter den första versionen av denna bok publicerades på Internet, juni 2000. 

Kommissionens uppgifter om att visiret skulle ha trillat av före olyckan och skulle ha orsakat olyckan är 
uppfinningar att vilseleda allmänheten. 

SJÖVÄRDIGHET  

Flera tunga instanser; sjöfolkets fack ITF, Royal Institution of Naval Architects, London, svenska 
fartygsbefälhavarföreningen, den Oberoende Faktagruppen, varvet, och privatpersoner har meddelat ett 
stort antal uppgifter att 'Estonia' inte var sjövärdig den 27 september 1994. Den Oberoende Faktagruppen 
har framlagt bevis (31) att protokollet för sista hamnstatskontrollen 940927 i Tallinn är förfalskat i 
slutrapporten och att defekter, som skulle belagt skeppet med fartförbud, har förbigåtts av utredarna 1.23 
och 1.33. Svenska regeringen har beslutat att strunta i kritiken. 

Sjövärdighet definieras i den svenska fartygssäkerhetslagen (SFS 1988:49) den 28 januari 1988 - 2 kap 1§: 

"Ett fartyg är sjövärdigt bara om det är så konstruerat, byggt, utrustat och hållet i stånd att det med hänsyn till 
sitt ändamål och den fart som det används i erbjuder betryggande säkerhet mot sjöolyckor". 

Det finns ett otal uppgifter, som Kommissionen censurerade, att 'Estonia's skick och underhåll var mycket 
dåligt. Det är också sannolikt att certifikaten var förfalskade. Att 'Estonia' var totalt felkonstruerad är ett 
faktum. 

Naturligtvis var inte 'Estonia' sjövärdig vid olyckstillfället, trots att Kommissionen påstår motsatsen. 
Fartygets certifikat var sanolikt falska. 

VATTENTÄT INDELNING  

Bevis har meddelats att alla 22 stycken vattentäta dörrar i de vattentäta skotten under bildäck i skrovet alltid 
var öppna och ej ens gick att stänga på plats, då skarpa varningsklockor ringer, dvs skeppets interna, 
vattentäta integritet under bildäck saknades totalt 1.23 och skeppet var inte sjövärdigt. Det leder till att 
fartyget kränger och sjunker, om det blir läck och vatten sprids i flera 'vattentäta' avdelningar.  

Den Oberoende Faktagruppen har presenterat bevis att styrbordssidan är uppriven ovan vattenlinjen, dvs det 
fanns läckage ovan vattenlinjen i överbyggnaden. Hypotesen om läckage under vattenlinjen har ej utretts - man 
inspekterade aldrig skrovet varken ut- eller inifrån 1.16. Det är mycket sannolikt att 'Estonia' var läck i skrovet 
och att läckaget orsakade slagsidan och sjunkningen. Vad som orsakade läckaget har naturligtvis inte utretts. 

Kommissionen har aldrig utrett 'Estonia's felaktiga vattentäta indelning. 

VÄRDELÖS LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING 

'Estonia' hade ej livbåtar och livflottar under dävertar för alla ombord 1.33, dvs var inte sjövärdig. 
Utrustningen bestod till 55% av släng-över-bord flottar (Solas 60 typ - tillverkade 1980 (sic)) som var olagliga 
för fart på öppna havet - de var en kvarleva från skyddad kustfart 1980-1993.  

Slutrapporten kommenterar detta faktum med att färjan var enligt certifierad reglerna (sic), vilket är 100% fel. 
Inga giltiga certifikat har presenterats. Naturligtvis hade man inte heller övat med utrustningen - den gick ju 
inte att använda. Vidare anger Kommissionen att flytvästarna var av godkänd typ, medan alla överlevande 
meddelat stora problem - flytvästarna slets av, när man hoppade i sjön. Allt var fel - normalt övergivande av 
färjan skulle ske 100% torrskott. Ingen skulle behöva hoppa i vattnet för att rädda sig! 
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Kommissionens uppfattning om 'Estonia's livräddningsutrustning är missvisande. Utrustningen var inte enligt 
elementära regler utan totalt värdelös. 

VITTNESUPPGIFTER  

Överlevandeföreningen Neptun och den nya Arbetsgruppen för utredning av 'Estonia's förlisning, Agnef, har 
meddelat att överlevande ej har förhörts av Kommissionen och att uppgifter lämnade till polisen har 
redigerats till oigenkännlighet av Kommissionen.  

Olycksförloppet i slutrapporten stämmer ej med överlevandes upplevelser 2.1 och 2.12. Istället tror 
Kommissionen på fyra besättningsmäns vittnesmål, som ändrats i flera förhör. Att åtminstone tre av dessa 
ljuger, om vad som hände, är uppenbart 1.48. 

Kommissionen förfalskade och redigerade alla vittnesmål för att det skulle 'passa'. 

SVENSKA SJÖFARTSVERKET  

Svenska sjöfartsinspektionen besiktigade 'Estonia' i Tallinns hamn redan i januari 1993 - före första resan för 
att se om svenska krav uppfylldes Appendix 7. Evakueringstesten är manipulerad - det var ju omöjligt att 
evakuera alla 2 000 passagerare torrskodda, men en test på 15 minuter 1993 - i hamn - visade motsatsen. 
Sedan besiktigades fartyget ytterligare fyra eller fem gånger i Stockholm enligt hamnstatsprokollet (Paris-
överenskommelsen) 1993/4 utan att ett enda fel upptäcktes. Slutligen besiktigades 'Estonia' igen av svenska 
fartygsinspektörer i Tallinn dagen innan olyckan, då tydligen ett stort antal fel hittades.  

Slutrapporten nämner inga av dessa kontroller i detalj och kopian på den sista hamnstatskontrollen i 
Slutrapporten (5) är en klar förfalskning. 

Författaren anser att det är omöjligt att svenska myndigheter 1993/4 kan ha undvikit att upptäcka alla 
kriminella brister hos 'Estonia' som visas i följande kapitel. 

Det innebär att Sjöfartsverket var jävigt under hela utredningen (man skyddade sin egen personal). Trots detta 
bad svenska regeringen Sjöfartsverket (dvs en enda person, Johan Franson) att utreda flera frågor - rättsläget, 
en konsekvensanalys, bärgning, övertäckning och om t.ex. uppgifterna i denna bok krävde ytterligare utredning 
samt utföra flera uppdrag - dykundersökning och föredragningar inför det Etiska Rådet. I alla fall gav 
Sjöfartsverket vilseledande eller uppdiktade uppgifter till regeringen och det var samma person som själv 
utförde uppdragen - Johan Franson 1.16. Anledningen tycks ha varit att skydda Sjöfartsverket. 

Kommissionen förfalskade slutrapporten för att skydda svenska Sjöfartsverket. 

ORAPPORTERADE SKADOR  

 

Vid privatdykningar gjorda i augusti 2000 har stora skrovskador filmats 
1994 som ej rapporerats och beskrivits av Kommissionen 1.16 och 3.10. 

En skada - en sprängd öppning mitt i styrbords sidas förskott i 
överbyggnaden vid sidan om rampen, bilden t.h. - visar klart att 
Kommissionens olycksförlopp ej stämmer. Skadan uppkom när man 
sprängde loss visiret från vraket under vatten efter olyckan. 

Kommissionen förfalskade slutrapporten genom att ej beskriva alla 
skador. 

Figur F2 – Sprängt hål i ’Estonia’ 
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BEVISFÖRSTÖRING 

I Dagens Nyheter 010311 rapporterades och bekräftas av den finska delegationen att ett stort antal förmål 
bärgades av dykare i december 1994, varvid en del kastades tillbaka i sjön klassificerat som ointressant skrot. 
Alla bärgade föremål skulle naturligtvis inte bara registreras och dokumenteras (mätas, filmas, märkas, etc.) på 
plats (uppe på dykpråmen) utan ha sparats för vidare analys. De mest intressanta föremålen kunde naturligvis 
flygas med helikopter omedelbart iland, övriga skulle ha förvarats på korrekt sätt. Att slänga bärgade föremål i 
sjön - påstått skrot - är inte förenligt med korrekt haveriutredningsprocedur. De anonyma utredarna på pråmen 
hade naturligvis inte möjlighet att bedöma vad som var 'skrot' och vad som var användbart bevismaterial. De 
hade naturligtvis inte heller tillstånd att förstöra bevis på plats. Att Atlantlåsets bult slängdes i sjön utan att ha 
fotograferats på dykpråmen är mycket oansvarigt. Författarens hypotes - att Atlantlåset var skadat innan 
katastrofen och att rost, smuts och liknande på bulten visade detta och att den inte använts - kan därmed ej 
bekräftas eller avskrivas m.h.a. bulten. Det finns dock andra bevis 3.7. 

Kommissionen förstörde bevismaterial. 

Kommissionens analyser uppfyller inte heller rimliga krav. 

OLYCKSFÖRLOPPET - EN FÖRFALSKNING 

Kommissionen fastställde redan den 4 oktober 1994 olycksförloppet fem dagar tidigare: först avslaget visir, 
sedan delvis öppen, läckande ramp och vatten på bildäck i överbyggnaden, ökande slagsida f.o.m. kl. 01.16 
och sist långsam förlisning tills kl. 01.48. Den 15 december 1994 ändrade Kommissionen olycksförloppet - 
rampen hade dragits ut helt kl. 01.14-01.15 med plötsligt vatteninflöde i överbyggnaden som följd och 
slagsida, senare stängd (sic) ramp och skeppet sjönk senare, kl. 01.55.  

Inga bevisade fakta stödde uppgifterna då, 1994, eller idag, 2001. Baserat på i denna bok angivna fakta är de 
olika olycksförloppen omöjliga 1.9. Plotten av olycksförloppet är för övrigt en förfalskning av en svensk medlem 
i Kommissionen (Hans Rosengren) och en svensk expert (Mickael Huss) - den visar hur ett oskadat fartyg girar 
och driver men aldrig sjunker. Sedan har Kommissionen suddat i plotten och lagt in falska uppgifter om 
slagsida, etc. Att man knappast kunde ha analyserat alla fakta redan den 4 oktober 1994 är självklart. Sannolikt 
sjönk 'Estonia' redan kl. 01.32-01.36, efter att läckage kl. 00.30-00.40 orsakat slagsida redan kl. 01.02. För att 
kunna skylla olyckan på visiret sprängdes det loss under vatten ett par dagar efter olyckan. En förfalskad plott 
var nödvändig att dölja brottet. 

Frågan kvarstår varför en fullständig analys inte gjordes senare. Svaret är att utredarna inte ville erkänna att 
det påstådda olycksförloppet från den 4 oktober 1994, baserat på fyra besättningsmäns förljugna vittnesmål 
var uppfunnet och konstgjort, dvs ingen analys gjordes 1994-1997: man bara diktade ihop - under mer än tre 
år! - en rapport som sökte bevisa det första, medvetet falskt angivna olycksförloppet. Kommissionen visar, t.ex. 
ej i slutrapporten (5) hur den uteslöt andra olycksorsaker, t.ex. läckage, vilket krävs i en fullständig analys. 

Det uppgivna olycksförloppet är helt lögnaktigt och den officiella plotten en medveten förfalskning. 

LÄCKAGE  

Läckage i skrovet under vattenlinjen som olycksorsak, pga kollision eller utmattning (rost), har aldrig utretts. 
Slutrapporten nämner inte ens möjligheten. 

Studerar man Kommissionens alla mötesprotokoll, finner man att andra olycksorsaker bara behandlades en 
enda gång den 27-28 februari 1996 (A168* i SHKarkivet), då Kommissionen konstaterade att 

"Kapitel 8 skall utvidgas för att ange att andra olycksorsaker som explosioner och kollisioner har granskats men 
befunnits osannolika". 
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Uppgiften återfinns ej i slutrapporten, ej heller varför en explosion eller kollision var osannolik och hur 
granskningen gick till. En möjlig orsak till läckage i skrovet är t.ex. slarvigt utförda svetsarbeten ombord vid 
styrbords stabilisatorinfästning eller korrosion kring den märkliga simbassängen som var installerad i 
dubbelbotten. Ett faktum som ej redovisas i slutrapporten, och som aldrig har noterats i media, är att hela 
maskinrumsbesättningen - 13 man utom tre befäl - överlevde 1.42. De tio överlevande var två befäl inkl. 
vakthavande 3/M Treu, en systemingenjör (rörmokare) - Sillaste, kylmaskinisten och hans assistent, två 
svetsare och tre motormän, inkl. vakthavande, Kadak. Systemingenjören uppgav vid flera förhör att 'Estonia' 
var läck 1.3. Enligt en rapport i CNN strax efter olyckan stod systemingenjören till knäna i vatten i ett 
maskinrum (sic) innan slagsidan uppstod. 

Kommissionen förhörde aldrig svetsarna, reparatörerna och motormännen, om vad de hade gjort tidigare 
under två veckor ombord - om större arbeten pågick. 14 månader efter olyckan förhördes dock de två 
svetsarna och en motorman igen av estniska myndigheter, tillsammans med 23 andra överlevande ester. Den 
28 februari 1996 skrev Kommissionen i sitt protokoll (A168*) att 

"Ett överenskommet (sic) dokument om vittnesmål hade nu skapats (had now been created)".  

Ordvalet är avslöjande. Jämför 2.1 där Kommissionens vittnessammanfattningar fyra, fem månader efter 
olyckan redovisas och som sedan ändrades (överenskoms?) i slutrapporten (5). 

Kommissionen begränsade utredningen att enbart omfatta den egna, uppdiktade orsaken - tyska varvets 
konstruktionsfel 1979-1980. På vems initiativ det skedde är ännu oklart! I princip utredde Kommissionen inte 
något alls utan försökte komponera en slutrapport baserad på falska uppgifter från en extern 
uppdragsgivare. 

TYSKA ANALYSEN  

Efter att Kommissionen 'skapat' eller åstadkommit ett 'överenskommet' dokument om vittnesmål, förelade 
tyska varvets utredningsgrupp en rapport den 22 juli 1996, (B155** i SHK arkivet - hemlig enl. svenska 
sekretesslagen §8.6 till den 9 mars 1998), på 87 sidor exklusive tre bilagor, som helt kullkastade 
Kommissionens utredningsresultat och analyser till daga. Tyskarna visade bl.a. att visiret dels var i dåligt 
skick, dels föreslog att det föll av långt efter att plötslig slagsida uppstått kl. 01.02 och att fartyget senare flöt 
stabilt med 40-50 grader slagsida med skorstenen mot vinden, vilket inte var möjligt med vatten i 
överbyggnaden. Tyskarna krävde att ytterligare tio delar från vraket skulle bärgas för fullständig analys och 
att ytterligare åtta områden skulle filmas för närmare granskning och att de vattentäta dörrarna i skrovet 
skulle studeras.  

De tyska bevisen analyserades ej av Kommissionen och kraven ignorerades i strid mot FN-resolution A.849(20), 
trots att muntligt besked givits av Kommissionen om motsatsen. Hemligstämpling enligt SL 8.6 var 
Kommissionens sätt att tysta tyskarna. 

Kommissionen censurerade alla tyska uppgifter om eftersatt underhåll, verklig konstruktion, etc. Och det 
tyska varvet reagerade inte. Sannolikt var tyskarna helt medvetna om att Kommissionens utredning var en 
förfalskning, beställd av en okänd uppdragsgivare, men de beslöt att spela med i det helruttna skeendet. 

STABILITET EFTER OLYCKAN 

Hur ett stabilt läge efter slagsidan uppkommit har därför varken Kommission eller tyskar analyserat - del 3. 

Uppenbart var 'Estonia' läck i skrovet under vattenlinjen, innan slagsidan uppstod, t.ex. att en skrovskada 
uppstod vid styrbords stabilisator. Hela båten skakade - det noterades av många överlevande ombord innan kl. 
01.00. Det var två smällar. Först en kraftig stöt, sedan ett utdraget skrapande - kollision? Vatten spreds i flera 
utrymmen med plötslig, stor överhalning som följd - också noterat av alla överlevande kl. 01.02 2.1. Sedan 
spreds sjövatten överallt genom öppna vattentäta dörrar i skrovet under bildäck. Fartyget sjönk långsamt men 
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stabilt och visiret trillade av men hängde kvar, när slagsidan var stor. I denna analys stämmer alla uppgifter vad 
som noterades ombord och av överlevande i vattnet. 

Skrovläckage med stabilitetsförlust som följd kan inte uteslutas som olycksorsak. 

VATTENFYLLNAD OCH SJUNKNING 

Eftersom Kommissionen och den tyska expertgruppen aldrig gjorde korrekta stabilitetsberäkningar med 
vatten i överbyggnaden kunde de inte heller förklara hur och varför fartyget sjönk mellan kl. 01.30 och 01.52, 
då fartyget också förflyttade sig 1 300 meter mot nordost med 2,2 knops oförändrad fart. En förfalskad plott 
av Kommissionen fick ordna den saken! Och tyskarna höll tyst om den förfalskade plotten. 

Slutrapporten över den största sjöolyckan i Europa efter andra världskriget förklarar alltså inte hur och 
varför 'Estonia' sjönk, pga påstådd - falsk - olycksorsak - de felaktiga visirlåsen. Anmärkningsvärt. Inte en 
enda väsentlig uppgift i slutrapporten (5) kan bevisas! Och den tyska expertgruppens rapport nämner inte 
det heller! 

Ett stort antal nya, bevisade men tidigare oredovisade fakta presenteras i denna bok. Slutrapportens utredning 
och analys är helt ofullständiga. Sverige är därmed tvingat av FN:s lag att återöppna utredningen när nya 
uppgifter presenteras, precis som England återöppnade 'Derbyshire'- och 'Gaul'-utredningarna under lord 
Donaldsons opartiska ledning, vilket har bidragit till verkliga förbättringar av sjösäkerheten 1997-1999. Svensk 
lag (1990:712) kräver samma sak. Men den svenska regeringen struntar i lagar och internationella avtal. 

PRESIDENT LENNART MERI ÄR HUVUDANSVARIG 

Denna bok är dels ett bidrag till saklig debatt om Estoniaolyckan, dels en pedagogisk, enkel förklaring av olika 
frågor kring 'Estonia' för att undanröja alla lögner som presenterats av Kommissionen. 

Ordvalet är helt medvetet - en lögn är en lögn och blir inte sanning för att den upprepas (av t.ex. Ines 
Uusmann, Ann-Louise Eksborg och Mona Sahlin). 

Estlands president Lennart Meri, den estniska regeringen och statsminister Mart Laar (f. 62) och f.d. 
transportminister Andi Meister 1.5och 1.20 har inte förstått hur 'Estonia' förliste i september 1994. Man frågar 
sig fortfarande, varför det var så svårt att utreda en enkel sjöolycka, och varför ingen sjöförklaring har hållits i 
Sverige och Estland. Efter att det engelska lyxfartyget 'Titanic' sjönk på internationellt vatten utanför (engelska) 
Kanada på väg till New York 1912, hölls sjöförklaringar både i New York, USA, och London, England, där 
allmänheten hade tillträde. Allt finns noga dokumenterat. 

President Lennart Meri bär huvudansvaret för att olyckan inte utretts ordentligt 4.5. Han har beslutat att 
Estland inte skall följa internationell lag om haveriutredning. Anledningen kan vara så enkel som att 'Estonia' 
användes för ett ändamål hon inte var avsedd för med estniska statens kännedom och att olyckans orsak har 
förbindelse med detta olagliga ändamål. Ändamålet helgar medlen. Mörkläggning. 

SVENSKAR HJÄLPTE TILL ATT DÖLJA SANNINGEN 

Men president Lennart Meri hade god hjälp från Sverige. 

De svenska regeringarna under Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Göran Persson, ministrar såsom Mats Odell, Ines 
Uusmann och Mona Sahlin, departementsråd som Jan-Olov Selén, politiskt sakkunniga såsom Jonas Hafström 
och Birgitta Wallström, Sjöfartsverkets alla s.k. experter såsom sjösäkerhetsdirektörerna Bengt-Erik Stenmark, 
Johan Franson och Per Nordström (stf), avdelningsdirektör Sten Andersson och vissa fartygsinspektörer, och 
Statens Haverikommissions (SHK) alla s.k. experter såsom generaldirektörerna Olof Forssberg och Ann-Louise 
Eksborg, och sjökaptenerna Olle Noord och Hans Rosengren 1.5 verkar att systematiskt under de senaste åren 
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ha spritt felaktiga uppgifter om 'Estonia's skick vid avfärden från Tallinn den 27 september 1994, om varför och 
hur hon sjönk, på cirka 30 minuter, sex timmar senare mitt ute i Östersjön, om vrakets kondition och varför 
man inte kunde bärga de omkomna. Sjöfartsverkets generaldirektörer Anders Lindström (1995-2000) och Jan-
Olof Selén (2000- ) har inte gjort saken bättre av genom att vägra utreda de felaktiga uppgifterna. 

Stf. sjösäkerhetsdirektör Per Nordström på Sjöfartsverket skrev till författaren 981223, ref. 0701-9836282, som 
han kopierat till sjösäkerhetsdirektör Johan Franson och haveriutredare Sten Andersson 1.5 och 1.16. 
Nordström anser att 

"Estoniarapporten och dess rekommendationer är av ringa intresse eftersom arbetet i (FN:s sjöfartsorgan) IMO 
efter 'Estonia's förlisning snabbt sprang förbi haverikommissionens arbete och det togs fram regler som blev mer 
omfattande än vad sedan haverikommissionen kom fram till". 

Nordström anser vidare att 

"frågan vad som 'egentligen' hände med 'Estonia' kommer vi med all sannolikhet aldrig att få besvarad". 

Det är ju en häpnadsväckande ointresserad och slö inställning hos Sjöfartsverket, som enligt egen uppgift vill 
vara/bli världens bästa sjöfartsadministration med den högsta sjösäkerheten. Nordström anger att 
Estoniarapporten är av "ringa" intresse och inte besvarar vad som hände. Sedan säger Nordström att 
Sjöfartsverket 

"har godtagit haverikommissionens förklaring såsom varande trovärdig". 

Det bör noteras att Kommissionen inte tog fram några som helst nya 'regler' i sin slutrapport.3 Sjöfartsverket 
har ansvar för sjösäkerhet - att 'godta' hypotesen, att fler än 850 personer omkom till sjöss, pga felaktiga 
visirlås, såsom varande 'trovärdig', är att göra det för lätt för sig. Naturligtvis skyddar Sjöfartsverket sig självt - 
det visste att 'Estonia' inte var sjövärdig. 

Ett skäl att bärga 'Estonia' är naturligtvis att gravfriden vid 'Estonia' aldrig kommer att kunna att garanteras. 
'Estonia' kommer inom 10-20-30 år att bli en turistattraktion att studeras med miniubåt, etc. Ny teknik 
utvecklas snabbt och det kommer att bli lätt att besiktiga 'Estonia' med nya undervattensrobotar och kameror. 
'Estonia' kommer aldrig att rosta bort, utan kommer att ligga på 60-70 meters djup i hundratals år, som ett 
monument över svensk (finsk och estnisk) inkompetens att upprätthålla och förbättra sjösäkerheten. För att 
förhindra detta, bör 'Estonia' bärgas. När 'Estonia' sedan bärgas, är det lätt att konstatera olyckorsaken, t.ex. 
att 'Estonia' troligtvis sjönk, pga läckage under vattenlinjen, och att den främre rampen aldrig var öppen och att 
visiret troligtvis sprängdes loss nere vid havsbotten. 

FRÅGETECKNEN SKALL EJ RÄTAS UT - MONA SAHLIN - UPPENBARA BRISTER 

De flesta bevisade fakta i denna bok har delgivits regering, sjöfartsverk och haverikommission 1995-1999. 
Alla fakta har lagts till handlingarna utan åtgärd. Krav på ny haveriutredning 1999 fick inget gehör hos 
regeringen. Enligt den lagstiftning som gäller för Statens haverikommissions undersökningsverksamhet får 
en undersökning som avslutats - 18 § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor - återupptas om 
det kommer fram nya omständigheter som kan antas ha betydelse för undersökningsresultatet. Men Sverige 
följer inte egna lagar. 

I budgetpropositionen 1:1999/2000 klargjorde den Estoniaansvariga ministern Mona Sahlin likgiltigt att någon 
ny utredning inte var aktuell, i vart fall inte nu. 

'Det fanns uppenbara brister med haveriutredningen, eller folk som har rest frågetecken kring den, men min 
bedömning är att de idag inte är tillräckligt tunga för att kräva en ny utredning', 
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sade hon till TT 990927. Trots att det fanns brister skall omständigheterna till dessa brister inte bedömas. 
Sjösäkerhetsexpert Mona Sahlins bidrag till mörkläggningen ökar misstankarna för en konspiration och ökar 
den sekundära traumatisering som Analysgruppen oroar sig för 1.36. 

'INGA NYA FAKTA HAR MEDDELATS' - INGENTING NYTT HAR FRAMFÖRTS 

När tyskarna inlämnade sin utredning till Stockholms tingsrätt 991230, upprepade sedan 000104 Mona Sahlin 
samma sak efter att ha läst den tusen sidor långa tyska rapporten under en natt att 

'inga nya fakta hade meddelats som krävde ny utredning'. 

Inte ens FN:s resolution A.849 (20), svensk lag (1990:712) eller Analysgruppens oro för sekundär traumatisering 
är tung nog för Mona Sahlin, trots att hon erkänt att det fanns brister i utredningen. Bristerna och alla nya fakta 
är av så uppsendeväckande art att de aldrig kommer att kunna döljas för framtida forskare. Mona Sahlins 
uttalanden bottnar i rädsla för medborgarna och författaren och förakt för öppenhet under olycksutredningar 
och leder till att olycksutredningar blir politiskt kontrollerade. 

"Regeringen har ingen anledning att ifrågasätta den internationella haverikommissionens slutrapport. 
Ingenting nytt har framförts som skulle kunna ligga till grund för ett beslut om en förnyad haveriutredning".  

MONA SAHLIN - 15 SEPTEMBER 2000 - TILL ANHÖRIGA 

Den 19 april 2001 meddelade Mona Sahlin författaren i brev, efter att uppgifterna i denna bok sänts på 
remiss till sex olika svenska instanser, att inget nytt framkommit (sic) som ifrågasätter slutrapportens 
slutsatser, trots att en majoritet av remissinstanserna just förordade en kompletterande utredning:  

 

Pressmeddelande 23 april 2001

 
"Regeringen konstaterar att det inte har framkommit några omständigheter som tyder på att 
haveriförloppet på något väsentligt sätt avvikit från det som beskrivs i den för Estland, Finland och Sverige 
gemensamma haverikommissionens rapport. 

De alternativa orsaker till olyckan som framförts i skrivelserna (bl.a. boken Katastrofutredning) saknar, enligt 
de flesta remissinstanser som granskat dem, stöd i befintliga fakta. Det saknas därför anledning att tillsätta 
någon ny utredning eller återuppta den utredning som avslutats". 

Emellertid skulle Styrelsen för Psykologiskt Försvar ordna en 'faktabank' som skulle besvara de utestående 
frågorna kring 'Estonia's förlisning. Denna 'faktabank' är fortfarande (14 november 2003) ej klar. 

Flera motioner har väckts i Riksdagen 2000-2001 att ovan nya uppgifter skall undersökas. Trafikutskottet (sic) 
har bedömt dessa motioner i november 2001 och rekommenderat avslag. 

Trafikutskottets proposition behandlades i Riksdagen den 13 december 2001. Det blev avslag för ny 
Estoniautredning trots att två riksdagspartier numera (2001) stödjer förslaget. Riksdagen godkände istället 
regeringens tidigare beslut att Styrelsen för Psykologiskt försvar skulle dokumentera alla opublicerade 
uppgifter och sedan skyndsamt förklara vattenfyllnad och sjunkning. Uppdraget gavs den 19 april 2001. I 
januari 2002 hade SPF inte startat med att förklara vattenfyllnad och sjunkning. SPF kan inte finna en enda 
ärlig, kompetent expert som kan förklara Kommissionens påstådda vattenfyllnads- och sjunkningsförlopp (men 
gjorde ett misslyckat försök i mars 2003)! 
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Läsare av boken Katastrofutredning hänvisas alltså till SPF för att finna svaren på de frågorna. Men SPF har 
inga svar. 

Anders Björkman 
civilingenjör 
Beausoleil, Frankrike 
1999-2001, 2004 

Detta är en Internetbok med inlagda länkar till berörda kapitel med avsikten är att läsaren lätt skall kunna 
skaffa sig en uppfattning om särskilda observationer utan att behöva läsa alla kapitel i boken. Vissa uppgifter 
kanske upprepas i olika kapitel och observationer kanske beskrivs olika i olika kapitel. Anledningen är att 
kapitlen skrivits vid olika tidpunkt och uppdaters kontinuerligt; en fördel med en Internetbok. 

Läsaren ombedes själv göra sig en uppfattning om vad som hände ... och händer. Fastställandet av sanningen 
om 'Estonia' är långt ifrån avslutad. 

--- 

1 Marine Accident Investigators International Forum - se http://www.maiif.net för deras regler och medlemmar. 

2 Referenser visas i del 5.  

3 Författarens uppfattning är enkel - om haverikommissionens förklaring är trovärdig, så har Kommissionen (och Sjöfartsverket) inget att 
dölja och borde ställa upp och förklara sina slutsatser. Men det gör man alltså inte. Därför är varken slutrapport (5) eller Kommission 
trovärdig. 
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"Håkan Bergmark, 41, från Stockholm var en av de första som dök ner till "Estonia". Han säger att han såg och filmade ett 
stort hål på fartygets sida. Han fäste inte så stor uppmärksamhet vid det då. 'Det var inte min uppgift att hitta 
olycksorsaken. Men när kommissionens slutrapport kom flera år senare och när inget nämndes om hålet blev jag ytterst 
förvånad', säger Bergmark som i dag helst vill glömma allt som har med "Estonia" att göra. Två av de andra fyra dykarna 
som var nere samtidigt som Bergmark vill inte kommentera "Estonia" över huvud taget."  

Fredrik Engström, Expressen 000822 

  

"När jag 1998 började gräva i förlisningen fick jag av anhöriga till omkomna veta, att JAIC-ledamoten Olof Forssberg (förre 
generaldirektören för Statens haverikommission) hade medgett att det fanns ett hål på skrovets styrbordssida. Någon 
ställde en fråga om det vid ett möte med anhöriga hösten 1994. Ja, sa Forssberg utan omsvep."  

Knut Carlqvist - Finanstidningen 000112 

  

"Der finnische Leiter der offiziellen Untersuchungskommission, Kari Lehtola, sagte, die Kommission habe kein Loch in der 
Fähre entdeckt. Selbst wenn es ein solches Loch gebe, hätte dies nicht zu der Katastrophe führen können." 

Der Spiegel, 2 September 2000 (översättning - se nedan) 

  

PRESSRÖSTER  

Att författaren kan ha fel och att olyckan gick till på ett helt annat vis än antytt i denna bok är naturligtvis 
möjligt. Slutsatserna är ändå att 'Estonia' inte var sjövärdig den sista resan och att olyckan inte gick till som 
Estoniakommissionen meddelat och att vi måste fastställa korrekt orsak. 

Kulturredaktör Knut Carlqvist, FinansTidningen, har under de senaste åren öppnat sina spalter för en 
konstruktiv debatt om Estoniautredningen och på femårsdagen av olyckan 990928 skrev han själv följande i sin 
tidning: 

Hur 'Estonia' blev politik 

Vid fyratiden på morgonen styrde kapten Esa Mäkelä in 'Silja Europa' mot olycksplatsen. Överallt syntes 
livräddningsflottar, en del tomma, andra med hukande eller livlösa människor i, oftast vattenfyllda. Färjan höll 
inte mer än några knop och i ett förhör förklarar han varför: "Jag var hela tiden rädd för att hon flöt, botten 
upp. Jag var väldigt rädd för att köra på den. Jag var inte alls säker på att hon sjunkit, jag tänkte att den hade 
bara kapsejsat. Det var egentligen först på morgonen, när ingen såg någonting, som jag var helt säker." 

Hur kunde 'Estonia' sjunka på en halvtimme?  

Redan 'Titanic' hade vattentäta skott och sjösäkerheten har utvecklats sedan dess. Likafullt kunde Anders 
Hellberg i Dagens Nyheter den 29 september 1994 meddela att vatten på bildäck var den troliga orsaken. Den 
artikeln skrevs senast olycksdagens kväll och redan då hade "flera experter" sin uppfattning klar. Bogvisiret var 
av en föråldrad typ och hade lossnat i det hårda vädret. Hellbergs källor satt sannolikt på Sjöfartsverket. 
Kvällstidningarna spädde på och en gissning - om än baserad på tidigare incidenter - blev ett etablerat faktum. 

Statsminister Carl Bildt flög olycksdagen över till Åbo för att överlägga med sina finska och estniska kolleger. 
Ingen möda skulle sparas för att utreda orsaken, hette det. En haverikommission bildades med den estniske 
transportministern Andi Meister som ordförande, som redan samma dag bänkade sig för ett första förhör med 
tre nyckelvittnen ur besättningen. Men förhöret hann knappt börja förrän Meister deklarerade att ett chartrat 
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plan väntade och att de skulle hem till Tallinn. Historien kom ut i Svenska Dagbladet den 2 oktober. Agerandet 
ansågs av svenskarna "minst sagt märkligt" och tidningens källor - säkert ledamöter av kommissionen - 
menade att Meister var inkompetent. Men efter det utbrottet lades locket på, förmodligen på order från 
högsta ort. 

Shanghajandet av nyckelvittnena ska ställas samman med en annan märklig incident. Två dagar efter olyckan 
gjorde den estniska säkerhetspolisen razzia på Estlines kontor i Tallinn och beslagtog samtliga handlingar med 
anknytning till 'Estonia' (SvD 4.10). För att säkra bevis eller för att undanröja dem? Det återstår att avgöra. 

Den 30 september lokaliseras vraket på 70 meters djup med ekolod och sonarbilderna sänds för analys. Den 
estniske direktören för rederiet Estline avfärdar i Hufvudstadsbladet teorin om öppen bogport. Ett fartyg på 12 
000 ton sjunker inte så snabbt, ens om långtradarna på bildäck slitit sig loss, motorerna stannat och vatten 
läckt in genom bogporten. "Det är barnprat." Han tror att 'Estonia' gått på en mina. 

Men från flottarna hade överlevande sett att visiret saknades när fartyget sjönk. Därmed föreföll saken klar. 
Sannolikheten för att ett fartyg ska gå på en mina, samtidigt som visiret lossnar, är nära nog noll (ingen mina är 
kraftig nog att slå av ett visir högt över vattenlinjen). På något ännu oförklarat sätt måste vatten snabbt ha 
tagit sig ner under bildäck, trots att detta är vattentätt och trots lyftkraften från 17 000 kubikmeter luft under 
det. Annars hade hon slagit runt. 

Söndagen den 2 oktober redovisas resultatet av ekolodningen av doktor Nuorteva. "Intill fören finns ett stort 
föremål, som endera slitits loss eller hänger kvar på vraket. Föremålet skulle enligt Nuorteva kunna vara det 
skadade visiret eller en del av visiret" (DN 3.10). SvD tillägger att föremålet "var av samma storlek" som visiret 
och att det syntes på samtliga fyra bilder. Samtidigt filmades vraket med en ROV-kamera och två dagar senare 
kom de första bilderna. 

Någon reporter borde väl frågat vad som låg vid bogen, men all uppmärksamhet riktades mot själva vraket. Vi 
får veta att den inre bogrampen hade en meters glipa upptill, det vill säga: den var nästan stängd. Hellberg 
skriver: "Detta har varit tillräckligt för att få in så mycket vatten på bildäck att fartyget blivit instabilt, krängt 
över åt styrbord och kantrat." Av videofilmen från den 2 oktober framgår att ROV-kameran gjort en avstickare 
till det förmodade visiret på sju minuter, men det avsnittet har redigerats bort från den för menigheten 
tillgängliga kopian.4 Inte ett ord sägs om saken i haverirapporten. 

Haken är förstås att visiret inte fick ligga vid bogen om scenariot skulle stämma. Om det fallit av under gång 
borde det ligga ett stycke från vraket. Internt diskuterar ledamöterna vid denna tid skadorna på skrovets 
styrbordssida - även under vattenlinjen. "Det finns bilder på de här skadorna, som vi fått genom nya bilder som 
undervattenskamerorna tagit", säger observatören Sten Andersson till Anders Hellberg (DN 18.10). Har visiret 
åstadkommit dem? I så fall måste det ha hängt kvar på den uppstickande bogrampen ännu när fartyget hade 
slagsida. Då har inte bogrampen brutits ner och då kan inte vatten på bildäck ha orsakat olyckan. 

En god gissning är att bevakningsfartyget 'Tursas' skickades på gåsjakt öster om vraket i ett par veckor medan 
parterna pratade ihop sig. Sedan bestämde de sig för att "påträffa" visiret en sjömil väster om det.5 De bilder 
som Sten Andersson nämner har redigerats bort från videokopiorna och skadorna nämns inte i 
haverirapporten. 

Men 'Tursas' gjorde andra fynd längs 'Estonia's rutt. "Vi har hittat skrot men det är nog från andra delar av 
fartyget", säger Kari Lehtola till SvD (9.10). Två dagar senare förklarar han att 'Tursas' stött på ett större 
metallföremål, dessvärre inte visiret utan "bara en stålplåt". Allt detta öster om vrakplatsen.6 Visiret 
"påträffas" sedan väster om den. Varifrån kommer då skrotet? Och stålplåten? 'Estonia' påstås ju ha varit i god 
kondition till visiret föll av. Inte en rad i rapporten. 

Ingen visste vad som hänt de första dagarna, de inblandade var rätt öppna. Det gäller även överlevande 
besättningsmän som säger ett till den estniska säkerhetspolisen och annat till journalisterna. Ta vaktmannen 
Silver Linde, som i förhör den 3.10 uppgav att styrmannen strax före olyckan gett honom order att "kolla 
braket" på bildäck. Till Bo G Andersson sade han två dagar tidigare i Åbo: "Någon, vi vet inte vem, det kan ha 
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varit en passagerare, larmade om att något höll på att hända längre ned i fartyget." Han begav sig ner och 
mötte i trappan passagerare "som skrek att vatten kommit in genom inredningen i hytterna under bildäck" (DN 
2.10). Den versionen vidhölls senare inför DN's Mert Kubu i Tallinn. Larm kom till bryggan om vatten under 
bildäck. "De vaknade genom att vatten började tränga ner i hytterna" (DN 7.10). Det är vad flera överlevande 
från däck 1 vittnar om och ändå mötte de inte inforsande vatten i trapporna. Fartyget hade inte slagsida när 
de väcktes. Så varifrån kom vattnet? 

Bosse Brink talar i SvD (7.10) om den "starka politiseringen" av utredningen i Estland. Men politiseras den där 
så politiseras den också här. Svenskarna hade att välja mellan att spela med eller konfrontera esterna. De 
konfronterade dem inte. 

Tyska varvets expertgrupp anser sig kunna visa sprängskador i bogen på 'Estonia'. Att gruppen bluffar är 
osannolikt, med tanke på instundande processer. De ovannämnda iakttagelserna är alla förenliga med teorin 
att fartyget utsatts för sabotage. 

Det finns ett hål i bogen på styrbordssidan, stort nog för att i december 1994 tillåta ROV-kameran att ledigt ta 
sig in på bildäck. Ett hängande visir eller en sprängladdning kan möjligen ha rivit upp plåten men innanför den 
finns tolvtumsspant varje 60 cm. Dessa måste ha svetsats loss av dykare. Inte heller det nämns i pappren. I 
stället förnekar kommissionen att dykare varit inne på bildäck, vilket envar kan se med egna ögon på 
videokopiorna. 

Vi vet och de vet att vi vet. Tydligen står mycket starka intressen på spel. 

 
Av politiska skäl blev olycksutredningen ofullständig. De ansvariga vill inte ha reda på sanningen. Redaktör 
Knut Carlqvist underkänner slutrapporten. Hans metod är att undersöka och jämföra alla tidiga uppgifter i 
media om olyckan med vad som senare presenteras och uppges av Estoniakommissionen. 

Carlqvist kämpar vidare - Appendix 5. Denna bokär ett liknande bidrag - korta kapitel (innehållsförteckning) 
med korsreferenser för att hålla ihop framställningen. Alla fakta är klart redovisade - författarens funderingar 
och upprepningar - och ändrade uppfattningar - kring dessa fakta står naturligtvis författaren själv för. En fördel 
med en Internetbok är att författaren kan rätta helt felaktiga uppgifter och slutsatser vid behov; en nackdel är 
upprepningar i vissa kapitel och att olika observationer presenteras i olika kapitel. 

Även Göteborgsposten, GP, underkände slutrapporten på femårsdagen av olyckan. 990928 skrev Anders Kilner, 
medarbetare på GP's ledarredaktion, följande krönika: 

Inte sista ordet om Estonia.  

… I dag är det fem år sedan 'Estonia' förliste under sin resa från Tallinn till Stockholm med nästan ett tusen 
personer ombord. När fartyget sjönk natten den 28 september 1994 omkom 852 människor. 137 räddades. 
Det var den mest omfattande katastrofen i Norden under efterkrigstiden. Hur kunde den inträffa? 

Många är övertygade om att den svensk-finländsk-estniska haverikommissionen inte har klarlagt de verkliga 
orsakerna. Kommissionen har till och med kritiserats för att inte ha velat skapa fullständig klarhet. Dessutom 
har många framfört misstankar att sanningen har dolts, vilket är en oerhört allvarlig anklagelse. 

I februari i år gav regeringen sitt slutgiltiga besked att den inte vill riva upp det avtal om gravfrid som skrivits 
under av Sverige, Finland, Estland och Danmark. De omkomna kommer inte att tas upp. För en vecka sedan 
meddelade regeringen också sitt beslut att en ny haverikommission inte skall tillsättas. Nu är också 
preskriptionstiden för brott till ända.7 Flertalet överlevande är missnöjda med haverikommissionens slutsatser 
om orsakerna till katastrofen och vill ha en ny utredning. Det har de anledning till. 

Sjöfolkets organisationer är också misstrogna. Sjökapten Christer Lindvall, vd i Sveriges Fartygsbefälsförening, 
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har med skärpa vänt sig mot att kommissionen tonat ned betydelsen av att 'Estonia' pressades hårdare än de 
andra stora färjor som befann sig i området under katastrofnatten. 

Den orsaksbild som framträtt vid sidan av haverirapporten är att ett jämförelsevis gammalt och illa underhållet 
fartyg, som därtill var fellastat, drevs för hårt, att delar av befälet brast i kompetens samt att 
livräddningsutrustning och säkerhetsrutiner var klart undermåliga. Det är en katastrofal orsakskombination: å 
ena sidan är många de ansvariga, å den andra kan heller ingen utpekas som huvudansvarig. … Säkerheten kan 
aldrig bli absolut, men den kan alltid förbättras. 

Därför är det angeläget att haverikommissionens kritiserade rapport om 'Estonia' inte blir sista ordet. För 
många frågetecken återstår. Varför inte låta en internationell kommission, oberoende av de direkt berörda 
parterna/staterna och intressena ta vid? Det är inte för sent att anlita en sådan ordning. Inte ens fem år efter 
katastrofen. 

 
Ja, varför inte? Det kan tillläggas att stora delar av denna bok skrevs innan den tyska expertgruppen lade 
fram sin slutrapport (som tydligen kommer under år 2000) och att många obesvarade frågor i denna 
avhandling tydligen kommer att besvaras av tyskarna. Tyskarnas rapport bekräftar också många av 
författarens uppgifter. En ny, oberoende utredare har alltså tillgång till massor av fakta att finna sanningen. 

I GP 000115 föreslår Anders Kilner vidare sina läsare att Gå hem och läs historia! Sedan skriver han att 

"… En historieskildring i ett dag för dag-perspektiv blir inte mindre intressant därför att man vet hur det gick … När mycket 
av det som kan räknas till den moderna historien sträcker sig längre tillbaka än vad vi själva minns, finns det alltid särskilda 
risker att vi brister i vår bedömning av sammanhanget. … Historieförfalskning förutsätter förtigande och förvrängande av 
fakta, en farlig kombination. … (det) finns ... en uppsjö av dementier och bortförklaringar om vad som var historiskt 
nödvändigt. Det är lögner.  

Det demokratiska statsskick som lagt grunden för vår snabba välståndsutveckling och som är förutsättningen för fred måste
försvaras med kunskap mot de krafter som vill annorlunda. " 

När författaren beslöt att avsluta internetversionen av Katastrofutredning på svenska (som ni nu läser) i slutet 
av april 2001, som svenska regeringen den 19 april 2001 ansåg inte innehåller en enda uppgift som motsäger 
den officiella slutrapporten, och koncentrera sig på den engelska versionen Disaster Investigation, skrev Lotta 
Gröning i Norrländska Socialdemokraten den 26 april 2001 följande: 

Fortsatt felhantering av Estonia-katastrofen 

Det är inte lätt för en politisk byråkrati att hantera människors sorg. Oftast går det åt skogen. Egentligen är det 
förvånande eftersom de finns många tillfällen att lära sig av. Förlisningen av Estonia är ett skolexempel på hur 
politiker och byråkrater inte bör göra när de hanterar människor i sorg. Turerna runt Estonia har varit många. 

Det avgörande misstaget gjordes när regeringen först lovade att den skulle bärga fartyget för att sedan ändra 
sig och vägra en bärgning. Ja, till och med kräva att fartyget skulle täckas över med betong. En sådan stor 
katastrof som Estonia, där så många människor förlorade sina anhöriga, bör hanteras så att alla i möjligaste 
mån får svar på sina frågor. Det är oerhört svårt att minsta en anhörig och inte få en rimlig förklaring om varför 
det hände och om vilka som bar ansvaret. 

Maktlöshet 

Den rapport som haverikommissionen lämnade innehåller stora frågetecken och än i dag finns inte någon 
ansvarig för att 852 människor dog på havets botten. Det duger inte. En haverirapport som skyddar länder och 
ansvariga och som inte kan ge en trovärdig förklaring till olyckan öppnar för nya teorier och nya 
frågeställningar om hur det egentligen gick till. Det är inte bara Jutta Rabe och hennes filmteam som undrar 
vad som egentligen hände. Det är också därför som många anhöriga driver en ny utredning om Estonia. Det är 
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inte så lätt att gå vidare och glömma när 852 människor är döda, även om många politiker och byråkrater 
tycker att det är dags för de anhöriga att lämna de döda bakom sig. Sorgen är svårare än så. Du har inte bara 
förlorat en mamma eller pappa. Du har dessutom upptäckt att myndigheter lättvindigt avfärdar din sorg och 
desperation och snart inser du vad maktlöshet är. Det värsta är att dom som är ansvariga för att utreda 
olyckan och som dessutom säger sig vara ansvariga för att göra det, egentligen inte bryr sig och absolut inte 
har något behov av att ställa någon till svars. I sådana lägen är det lätt att bli rättshaverist. 

Stämplad 

När nu regeringen har gett Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) i uppgift att samla ihop alla fakta om 
Estoniakatastrofen och "upplysa" folk är det ett slag i ansiktet för alla dem som inte godkänner 
haverikommissionens resultat. Det är en tydlig signal om att regeringen har tröttnat på alla nya 
förlisningsteorier och framförallt på de anhöriga som inte har gett upp hoppet om att få ett svar på frågan om 
varför olyckan hände. Nu ska folk i stället talas till rätta av en statlig myndighet som har psykologiska kriser 
som expertprofil. Då har du också blivit stämplad som hysterisk. 

Såren rivs upp 

Med andra ord fortsätter regeringen och byråkratin att göra fel i hanteringen av Estonia. För de anhöriga blir 
olyckan ett sår som ständigt rivs upp. Det är också önskvärt att regeringen har så mycket självinsikt att den 
skickar ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän på en grundkurs i hur man hanterar människor i kris. 

 
Styrelsen för psykoligiskt försvar (SPF) har alltså den 19 april 2001 fått i uppgift att samla alla fakta om 
Estoniakatastrofen och "upplysa" alla dem som inte godkänner haverikommissionens resultat. Författaren 
hoppas naturligtvis att SPF länkar till denna websida. 

Det är författarens förhoppning att denna bok också blir ett bidrag till att förhindra nutida 
historieförfalskning och mytbildning. 

Del 1 börjar, bl.a. med en-dag-för-dag repetition av olyckan 1994 och hur fakta förvrängdes eller förtigdes 
1994-1999 - äkta minnen och hågkomster med riktiga sjösäkerhetstekniska kommentarer är en stor del av 
gåtans lösning. Del 2 är uppgifter vad som troligtvis hände, vilka aldrig har kommenterats av Kommissionen. 
Del 3 en detaljerad teknisk beskrivning om ramp och visir ur olika synvinklar och inkluderar en hel del nya 
dementier och bortförklaringar från Kommissionens sida och Del 4 visar att historien inte är avslutad. Därför 
borde media intressera sig mera för 'Estonia'. 

Idiotuttalanden av Kommissionen (Lehtola) att ett hål i skrovet - läckage - inte kunde leda till katastrofen får 
inte stå emotsagda. 

--- 

Der finnische Leiter der offiziellen Untersuchungskommission, Kari Lehtola, sagte, die Kommission habe kein Loch in der Fähre entdeckt. 
Selbst wenn es ein solches Loch gebe, hätte dies nicht zu der Katastrophe führen können. Sv. översättning: Den officiella 
undersökningskommissionens finska ledare, Kari Lehtola, sade att Kommisionen inte funnit ett hål i färjan. Även om det givets ett 
sådant hål, så kunde det inte leda till katastrofen. 

4 1.4 att 16 timmar film spelades in. Visiret hängde nog på styrbordssidan. 

5 Visiret påträffades enligt officiell uppgift först den 18 oktober 1994 - 1.14. 

6 I Glasgow 27 oktober 1999 visade Karppinen att 'fragmenten' var väster om vraket - 1.14, 2.26 och 4.4 om olika uppgifter om fragmentens 
positioner. Fragmenten påträffades redan 5 oktober 1994. 

7 År 2000 återöppnades utredningen av sjunkningen av 'Marchioness' 1989 i England av vice premiärminister John Prescott Vid den olyckan 
drunknade 51 personer efter kollision med en bogserbåt, vars kapten sannolikt var berusad. Prescott anser rent ut sagt att de ansvariga för 
olyckan borde hamna i fängelse. 
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'Det förhållandet, att någon inte vill godta utredningsresultatet, behöver inte innebära att utredningen ska göras om'. 

Johan Franson, svensk sjösäkerhetsdirektör, till Mona Sahlin (s), biträdande näringsminister, 990218 

'Överlevande hävdar ju just att de vittnesmål som lämnats till polisen dagarna efter olyckan och de tidsangivelser som finns 
där pekar på ett annat händelseförlopp än det som Haverikommissionen redovisar'. 

Anders Ericson, överlevande, till Mona Sahlin, 990921 

'Sverige har därtill en olycklig historia av ansvarsutredningar och kommissioner som av olika skäl inte har gått att lita på. 
Detta gäller särskilt vid nationella trauman. Både Estoniakatastrofen och Palmemordet följdes av utredningar som i 
efterhand visat sig ta alltför mycket politisk hänsyn för att kunna vara klargörande'. 

LEDARREDAKTIONEN - Expressen , 050103  

 

DEL 1. HUR ESTONIAUTREDNINGEN MANIPULERADES 1994-2004 

1.1 HISTORIEFÖRFALSKNINGEN - FÖRTIGANDE OCH FÖRVRÄNGANDE AV FAKTA 

Detta är en svensk utgåva av boken 'Lies and Truths about the M/V Estonia accident', som utkom i februari 
1998 (1) på engelska, och som visade att 'Estonia' sjönk för att hon var läck i skrovet under vattenlinjen. Boken 
beskrev hur Kommissionens angivna 1.5 sjunkorsak, dvs vatten i överbyggnaden, var omöjlig. Boken 
inlämnades till Kommissionen som inte behagat kommentera innehållet 3.19 - ett brott mot FN:s lag - 
resolution IMO A.849(20) - och svensk lag (1990:712). Boken fick goda recensioner och ingen har visat att 
uppgifterna i den är fel. Alla 350 svenska riksdagsledamöter fick ett personligt brev från författaren och en 
kopia av boken i mars 1998 - en handfull, tre stycken, behagade tacka. 

Avsikten är att publicera en fördjupad analys på svenska, baserad på bevisbara fakta, om Estoniaolyckan och 
dess utredning för en nordisk publik. Syftet är att starta en konstruktiv och saklig diskussion, om vad som 
hände ombord på 'Estonia' 1994, för att man skall kunna förbättra sjösäkerheten i allmänhet och säkerheten 
på färjor i synnerhet år 2004. Kommissionens teori, slutsatser och slutrapport är nämligen fel från början till 
slut. Sjösäkerhetsarbetet har drabbats. Delar av boken utkom i häftesform (29) i mars 1999, vilket inte ledde 
till något större resultat.8 

Det är författarens förhoppning att texten kan användas vid utbildning av skeppsbyggare och nautiker som ett 
exempel att vi kan lära oss av olyckor även om, i 'Estonia's fall, en helt tillrättalagd och lögnaktig 
katastrofutredning publicerades 1997 som förhindrade seriös diskussion under flera år. Denna bok visar att alla 
väsentliga uppgifter från Kommissionen 1994-1997 och svenska regeringen 1994-2003 var medveten 
desinformation. Anhöriga och överlevande har grundlurats. 

Kommissionen bekräftade sitt haveriförlopp och sin mest troliga (enda!) olyckorsak, redan meddelade den 4 
oktober, den 17 oktober 1994, bara nitton dagar efter olyckan och en dag innan man ens, enligt uppgift, hade 
funnit visiret 1 560 meter väster om vraket 1.11, och innan man undersökt vraket med dykare och innan man 
förhört de inblandade. Inga 'mindre troliga' orsaker utreddes. De överlevandes vittnesuppgifter om vad som 
verkligen hade hänt, smällarna, den plötsliga slagsidan, censurerades effektivt. 

Det hela var mycket skickligt planerat. Efter olyckan meddelades allmänheten via TV och press blixtsnabbt 
känsloladdade uppgifter om olyckan och det utmärkta men plötsligt olycksdrabbade skeppet inklusive 
'visirhistorien' som etsade sig fast i folkets medvetande. På detta enkla sätt förankrades 'visirhistorien' hos 
folket som sedan dess uppfattar den som "sann" utan att reflektera över om den var och är möjlig. Senare 
tvivel avfärdas av media som försök att riva upp gamla sår. Det hela kunde inte ha planerats bättre av Styrelsen 
för Psykologiskt Försvar 1.49. 
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FELAKTIGA SLUTSATSER 

Kommissionens estniska ordförande, först Andi Meister, senare Uno Laur, upprepade sedan samma historia 
flera gånger, dvs att den avgörande händelse som ledde till olyckan den 28 september 1994 var att 14 år gamla 
lås på färjans bogvisir, som skyddade 'Estonia's överbyggnad, var felaktigt konstruerade och tillverkade 1979. 

Detta hade lett till en följd av sju inledande händelser 28 september 1994 som Kommissionen aldrig 
presenterade ett enda bevis för, dvs 

(i) de felkonstruerade visirlåsen i överbyggnaden hade först slagits sönder av stora vågkrafter i det dåliga 
vädret kl. 00.55-01.05 (och ingen hade uppmärksammat det) och det är orsaken till hela olyckan, 

(ii) visiret som satt längst fram i överbyggnaden hade därefter kl. 01.02/5-01.12/5 lyfts av vågor och slagit upp 
och ned mot förpiksdäcket (däck 2 - den övre delen av skrovet förut), som dock inte skadats, och 
visirgångjärnen på däck 4 gick sönder (och ingen hade uppmärksammat det), innan 

(iii) visiret, efter att ha dragit ut rampen som skyddade överbyggnaden, trillade av cirka kl. 01.14/5, medan 
färjan var på västlig kurs mellan Tallinn och Stockholm (kurs och hastighet, 14 knop, var ännu oförändrade) 
(och ingen hade uppmärksammat det), och 

(iv) rampens sex lås hade slitits itu och rampen hade dragits helt ut (och slagit emot förpiksdäcket, trots att 
varken ramp eller däck uppvisade några skador), och 

(v) stora mängder vatten hade trängt in på bildäck i överbyggnaden >två meter över vattenlinjen kl. 01.159 (och 
ingen hade uppmärksammat det), medan fart och kurs var oförändrade under två minuter, och 

(vi) översvämmat garaget i överbyggnaden med >2 000 ton vatten (hur lång tid detta tog är oklart (och ingen 
hade uppmärksammat det) och vattnet borde ha runnit ut av sig självt när färjan stannade), och 

(vii) skeppet började kränga och däckshuset vattenfylldes, slagsidan blev 90 grader cirka kl. 01.30, vilket ledde 
till den avslutande, åttonde händelsen 22 minuter senare (oförklarade) att 

(viii) skeppet sjönk kl. 01.52. Avslutningsvis två förutsättningar för dessa åtta händelser var att: 

(ix) Besättningen kunde man inte klandra10 (dvs den skötte sig enligt alla nödrutiner) och  

(x) Fartyget var också i utmärkt skick (dvs t.ex. all livräddningsutrustning, skrov, vattentät indelning, 
länspumpar, evakueringsvägar, etc. var i prima skick).  

 
Kommissionen möttes sista gången i Helsingfors den 12 mars 1997 och kom, enligt uppgift (obevisad), överens 
om en 228 sidor lång slutrapport på engelska, som sedan publicerades den 3 december 1997, dvs 38 månader 
efter olyckan (5). Den svenska utgåvan av samma rapport publicerades i december 1998, ett år senare, 50 
månader efter olyckan. Om den rapport som överenskoms den 12 mars 1997 är samma som publicerades den 
3 december 1997 (5) är en annan historia. Orginalmanuskriptet av rapporten 12 mars 1997 existerar inte. 

Slutrapporten (5) behandlar märkligt nog bara en enda, omöjlig haveriorsak - felaktiga visirlås - och sedan en 
massa obevisade följdorsaker , t.ex. - vatten ovanpå bildäck inne i överbyggnaden >2.5 meter ovan vattenlinjen 
- och anger felaktigt att 'Estonia' då sjunker långsamt istället för att slå runt och flyta upp och ned - kapsejsa 1.9 
och 1.15 direkt. Vattnet borde istället ha runnit ut av sig självt när färjan stannade. 

Kommissionen har producerat en video MS Windows MediaPlayer v.7 CIF 352x288, 256 Kbps, 6,9 Mt av (i - viii) 
ovan. Det finns inga bevis för väsentliga uppgifter i videon. Normala vågor lyfter inte ens visiret. Att babords 
sidolås skulle ha skadats först är obevisat. Att visiret kan dra ut rampen är obevisat - rampen är ju låst. Men om 
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visiret är borta och rampen nere, kommer naturligtvis vatten in i överbyggnaden ... ganska hyggligt visat - fast 
inflödet är 10 ggr större än redovisat i slutrapporten! Därefter borde 'Estonia' omedelbart ha slagit runt och 
flutit upp och ned. Inte sjunka som visas i videon. 

DESINFORMATION OM LÄNSPUMPAR OCH VATTENTÄT SKROVINDELNING 

Slutrapporten (5) nämner inte förekomsten av länspumpar ombord i skrovet 1.24 eller de vattentäta 
skotten/dörrarna i skrovet, som skall vara stängda till sjöss 1.23. 

Att 'Estonia' kunde ha sjunkit, pga läckage under vattenlinjen nämns inte och utreds därför inte. 

LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING SAKNADES - EVAKUERINGSPLANEN VAR FÖRFALSKAD 

Slutrapporten nämner inte att det saknades livräddningsutrustning under dävertar(kranar) ombord 1.33 - och 
att det betydde att den, s.k. godkända evakueringsplanen innebar att 1 196 personer måste hoppa överbord 
(sic) och simma iland eller till en livflotte som skulle kastas i sjön för att överleva 1.34, vilket naturligtvis inte var 
tillåten evakueringsmetod 1994 på öppet, ofta iskallt hav. Det ledde till att mycket folk drunknade eller frös 
ihjäl i onödan. 'Estonia' var självklart inte sjövärdig på Östersjön (31)11! 

VAD SOM SKULLE HA HÄNT 

Slutrapporten (5) är tyvärr bara ett enda ältande om ett dåligt visir på 'Estonia' och dåliga visir på andra färjor! 
Kommissionen vägrade sedan att diskutera sin märkliga haveriteori om vatten ovanpå bildäck i 
överbyggnanden. Utredningen förblev topphemlig under 38 månader och Kommissionen nekade att besvara 
frågor och invändningar från utomstående experter - ofta med förolämpningar. 

Enbart massmedia erbjöds förfalskade utsagor av olika slag som publicerades med jämna mellanrum. 
Kommissionen läckte uppgifter till stjärnjournalister som publicerade en best-seller med mest falska 
uppgifter 1.44.  

Slutrapporten är en skicklig labyrint av motsägelser som det är svårt att 
hitta i. Efter slutrapportens publicering på engelska upplöstes 
Kommissionen och, t.ex. svenska Statens Haverikommission, SHK, svarar 
inte på förfrågningar om haveriet 1.38 och 3.19. Anledningen är 
följande: 

'Estonia' var naturligtvis totalt sjöovärdig och Kommissionen beslöt, 
eller ombads, helt enkelt att hitta på - uppfinna - en falsk olycksorsak -
visirlåsen - och ett falskt olycksförlopp - vatten i överbyggnaden. Det är 
klart att det aldrig var betydande mängder vatten inne i 
överbyggnaden som orsakade slagsidan.  

Om 'Estonia', under oförändrad fart (>14 knop) och kurs framåt under 
en minut, hade förlorat sitt bogvisir (vilket naturligtvis genast skulle ha 
noterats) och innerrampen hade dragits ut, så skulle kraftiga vågor ha 
fyllt upp bildäcket i överbyggnaden var femte, sjätte sekund Appendix 
4. Varje våg innehöll cirka 180 ton vatten som trycktes in med en fart 
av cirka 7 m/s. Hela för- rampöppningen skulle ha fyllts tre, fyra meter 
över bildäcket när fören var under vatten, all last (lastbilar och 
personbilar) i överbyggnaden skulle ha tryckts tillbaka, lysarmatur och 
TV-monitorer hade rivits sönder, eventuella personer i överbyggnaden 
hade krossats av flodvågorna. Förödelsen hade varit enorm. 
Vågkraften rätt in i den öppna överbyggnaden hade förorsakat en 
enormt dån. Efter att störtvågorna hade bromsats av lasten, skulle 

Fig. 1.1.1 - Vatten på bildäck - kl. 01.16 

 

Fig. 1.1.2 - Kraftig slagsida - kl. 01.17 
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sedan vattnet spridas på bildäck under bilarna , men det är sannolikt 
att färjan hade trimmat på fören, tvärstannat och krängt redan efter 
fem, sex vågor - på mindre än en minut. Färjan hade förlorat 
framdrivningskraften redan vid 30 graders slagsida (efter fem vågor -
30 sekunder), hade blivit ostyrbar och hade tvärstannat. En blick in i 
överbyggnaden med >2 000 ton vatten ses i figur 1.1.1 till höger ovan. 
Det är en enorm mängd vatten!! 

Naturligtvis kan inte ett fartyg segla med öppet förskepp i fyra meter 
höga vågor, Beaufort 7, när förskeppet rör sig 4 meter upp och 4 meter 
ned, när öppningen i överbyggnaden är ett par meter under vatten! 
Sedan skulle färjan ha slagit runt 1.9, 1.15 och 2.16 - se figurer 1.1.2 
och 1.1.3 och flutit upp och ned på det oskadade undervattensskrovet 
och dess oskadade vatten- och lufttäta utrymmen - se figur 1.1.4. 

Detta förlopp har simulerats av universitetet i Strathclyde, Glasgow, 
Skottland. Tid för hela olyckan - cirka tre minuter!  

Ovan händelseförlopp rapporterades dock aldrig - de flesta överlevande
sade istället att färjan redan cirka kl. 01.02/5 först krängde litet och 
sedan krängde plötsligt >30 grader åt styrbord, då överlevande 
passagerare höll i sig, och sedan rätade upp sig och återfick jämvikten vid 
15 graders lutning 2.1, 2.12 och 3.16, så att man kunde ta sig upp och ut 
under flera minuter. Sedan tog det ganska lång tid, 20-30 minuter, innan 
färjan var på sidan kl. 01.30 och sjönk på aktern mindre än 10 minuter 
senare. 

Fig. 1.1.3 - På sidan - kl. 01.18! 

Fig. 1.1.4 - Upp och ner - kl. 01.20! 

Varför sjönk 'Estonia' överhuvudtaget? Kan det bero på att hon var läck? Eller sänkte ett besättningsfel 
'Estonia'? Eller en kombination av dessa orsaker! 

Dessa enkla frågor ställs ej i slutrapporten (5). 

KLASSISKT OLYCKSEXEMPEL 

Det finns ett klassiskt exempel på hur en bilfärja kapsejsar med vatten på bildäcket enligt ovan - 'Herald of 
Free Enterprise' - utanför Zeebrügge i Belgien den 6 mars 1987. Hon hade inget visir utan en vanlig dörr - en 
stålport - i överbyggnadens förskott in till bildäck. Genom besättningsslarv lämnades porten öppen vid 
avfärden, vilket inte upptäcktes av bryggan (urusla kontrollrutiner). När färjan, med trim på fören, 
accelererade strax utanför hamninloppet vällde bogvågen upp över fören, vatten forsade rätt in på bildäcket 
upp i överbyggnaden, fartyget började kränga och girade ut ur den muddrade farleden och kapsejsade 
utanför farleden med 500-1 000 ton vatten på bildäcket ett par hundra meter från hamninloppet. Det tog 
mindre än en minut! 

Tur i oturen var det grunt utanför farleden (12 meters djup) och 'Herald of Free Enetrprise' hamnade på sidan 
på havsbotten men 188 personer omkom. Hade det varit >20 meters djup, hade hon slagit runt och flutit upp 
och ned och sannolikt hade alla 540 ombord omkommit. Hela olyckan tog två minuter. 

I (25) beskrivs dock Herald-of-Free-Enterprise-olyckan enligt följande: 

"Den 6 mars 1987, kl. 19.08 lämnade bilfärjan "Herald of Free Enterprise" Zeebrügge för att gå till Dover. Ombord 

fanns 540 personer. När färjan efter 20 minuters (sic) resa ändrade kurs kantrade den och vatten strömmade in 

genom den öppna bogporten. Färjan lade sig på babordssidan på en sandbank - till två tredjedelar under 

vattenlinjen. 351 passagerare kunde räddas".  

Författarna till ovan tillrättlagda och missledande beskrivning finns angivna i 1.36. 
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OFFICIELL FÖRKLARING - VATTEN I ÖVERBYGGNADEN 

Den officiella förklaringen är att 'Estonia' sjönk under 37 minuter som följd av vatteninträngning ovanpå 
bildäcket i överbyggnaden 2,5 meter ovanför vattenlinjen. 

Vattnet hade, enligt uppgift, hamnat ovanpå bildäck, eftersom visirlås och gångjärn hade brustit, visiret hade 
trillat av, rampen hade dragits ut och fören var öppen (vilket aldrig hade noterats av besättningen), så att 
vatten kom in, när däcket doppades ner under fyra, fem meter höga vågor under oförändrad fart framåt. 

Den händelseföljden är inte möjlig enligt ovan beskrivning av vad som skulle ha hänt om rampen drogs ut. 
Vatten (lös vikt) temporärt lastat ovanpå bildäck i överbyggnaden i ett annars oskadat skepp skapar bara ett 
krängande moment, som välter fartyget. Det går snabbt - 1 900 ton (en enorm vikt) är tillräckligt att välta 
fartyget - 12 000 ton. 

Kapsejsning, kantring, sker, när det krängande momentet av vattnet i sidan inne i överbyggnaden, 1 900 ton 
(med stor hävarm ca 9 meter) överstiger fartygets skrovs vikt (12 000 ton) och inbyggda, rätande moment (med 
liten hävarm) . 

Då slår fartyget runt! 

Fartyget flyter sedan upp och ned på det oskadade skrovet. Ett krängande moment sänker inte skepp. Det är 
elementärt! Det har inget med normal skadestabilitet att göra. Normal skadestabilitet handlar om att skrovet 
under vattenlinjen skadas, pga läckage och att vatten kommer in i skrovet som vattenfylls - inte i 
överbyggnaden flera meter över vattenlinjen. 

Skepp sjunker bara om de antingen förlorar flytkraften i skrovet (läcker och vattenfylls) eller överlastas, så att 
vikten är större än flytkraften i skrovet, vilket inte var fallet med vatten på bildäck i överbyggnaden, för då 
kapsejsar fartyget och slår runt och flyter upp och ner, innan det sjunker (den extra vikten - vattnet på bildäck - 
rinner sedan ut när fartyget slår runt). Det visste inte Kommissionen, när den informellt träffades första gången 
den 28-29 september 1994 och på allvar började sprida den felaktiga vatten-på-bildäck-i-överbyggnaden-teorin 
2.16. Om flykraften hos det kapsejsade fartyget understiger dess egenvikt, sjunker naturligtvis fartyget direkt. 

Naturligtvis meddelade Kommissionen aldrig att det var vatten i överbyggnaden. Kommissionen blandade 
direkt ihop alla begrepp. Bildäcket antyddes vara nere i skrovet (?), passagerarna antyddes ha varit i 
överbyggnaden (när de var i däckshuset högt upp), vattnet som påståddes komma in på bildäcket antyddes 
kunna både kränga och sänka fartyget, etc. Alla officiella tekniska 'experter' vilseledde skickligt från första 
dagen. De riktiga experterna tystades direkt. 

HISTORIEFÖRFALSKNINGEN BÖRJADE SAMMA DAG SOM OLYCKAN 

Så brukar det vara. Att milliontals människor förleddes av Kommissionen 1994 är häpnadsväckande men 
förklarligt. Alla var chockade. Ingen tänkte klart och var lätta att manipulera. Därför är denna bok nödvändig. 
En saklig genomgång av alla fakta sju-tio år efter olyckan.  

'Estonia' sprang troligtvis läck cirka 00.55, då flera personer ombord noterade en 
eller två kraftig smällar ombord 2.1. Dessa smällar orsakades inte av vågor som slog 
mot skrovet utan av något annat. Den första smällen kan ha varit en kollision med 
okänt föremål på havsytan (ett mindre fartyg?), som orsakade en stor, djup buckla i 
visiret 6-8 meter över vattenlinjen. Visiret satt dock kvar. Det följde fartyget i 
djupet. Kommissionen har aldrig förklarat bucklan utom att den orsakades när 
'Estonia' kolliderade med sitt eget visir. Men det är omöjligt - Estonia hade samma 
hastighet som visiret och energi saknades att buckla visiret. Bucklan orsakades av 
en yttre kontakt med ett främmande objekt - en kollision!  

 

Fig. 1.1.5 - Oförklarad buckla i 

visirets styrbordssida 6-8 

meter över vattenlinjen 



57 
 

Den andra smällen (elakt gnisslande ljud under botten, rullande långtradare på bildäck, jättetunna på bildäck, 
skrapljud på styrbords sida av skrovet, etc, ett tjugotal vittnesmål i den stilen - inget kom från visiret i sig) kan 
ha orsakats när samma föremål rev upp 'Estonia's styrbordssida under vattenlinjen. Ett eller två utrymmen 
längst ner i fartygets skrov började därför vattenfyllas. Fria vätskeytor på däck 0 och 1 i skrovet orsakade ett 
par minuter senare stabilitetsförlust och kraftig krängning och slagsida. 

Detta innebar i princip ingen fara. 'Estonia' skulle lätt flyta med läckage i både ett och två vattentäta utrymmen 
i skrovet, om de vattentäta dörrarna i skrovet var stängda. 'Estonia' saktade genast ner farten vid detta tillfälle, 
vilket observerades och registrerades av finsk radarövervakning på Utö. Denna radarplott har senare 
manipulerats - 'Estonia' har helt enkelt suddats bort från plotten! 

Kommissionen undersökte naturligtvis aldrig om 'Estonia' var läck eller om de vattentäta dörrarna var stängda i 
skrovet vid olyckstillfället. 

Det är ett gravt fel. 'Estonia's skrov med däck 1 och 0 under vattenlinjen var indelade i 14 vattentäta 
avdelningar under (bil)däck no. 2. De olika avdelningarna var på många ställen förbundna genom vattentäta 
skjutdörrar i skotten, så att varje utrymme skulle vara vattentätt med dörrarna stängda. På däck 0 fanns tio 
vattentäta dörrar mellan maskinrumsavdelningar akterut och midskepps och mellan serviceutrymmen och 
saunan förut. På däck 1 fanns det fem vattentäta dörrar mellan de sex utrymmena med passagerarhytter förut 
och en dörr till maskinkontrollrummet och ett par dörrar mellan förrådsutrymmen akterut. 

VATTENTÄTA DÖRRAR EJ UNDERSÖKTA 

Antalet dörrar var för stort och inte enligt säkerhetsreglerna 1.23. 

'Estonia' var felkonstruerad och inte sjövärdig för öppna Östersjön.  

'Estonia' saknade inbyggd flytkraft i skrovet vid läckage i form av regelmässiga, vattentäta skott utan vattentäta 
dörrar. Nu förlitade man sig på att de vattentäta dörrarna skulle vara stängda. 

De få vattentäta skott/dörrar som är tillåtna skulle ha varit stängda till sjöss, så att fartyget hade stor inbyggd 
flytkraft i skrovet, om det plötsligt skadades och blev läck. Dörrar i skotten fick bara öppnas temporärt, när 
någon skulle passera, och skulle omedelbart stängas igen (och då ringde alarmklockor så att ingen skulle 
klämmas ihjäl i dörren). 

Det hade visat sig vara omöjligt på 'Estonia', eftersom bl.a. toaletterna för passagere på däck 1 fanns i den 
andra och femte vattentäta passageraravdelningen.  

De fem vattentäta dörrarna på däck 1 förut var t.ex. alltid öppna till sjöss, i strid mot internationella 
säkerhetsreglerna SOLAS. Att dörrarna alltid var öppna har bekräftats av rederiets inspektörer Karl Karell och 
Tomas Rasmusson inför Estoniakommissionen (se akt A60 f, g* i Estoniaarkivet), av passagerare på tidigare 
turer och av överlevande från olycksresan och av Sjöfartsverkets inspektörer och av tillgängliga ritningar. Att 
dörrarna inte kunde stängas lokalt utan hölls öppna, och kunde öppnas från bryggan, har bekräftats av 
Sjöfartsinspektionens egna inspektörer. 

Slutrapporten nämner ingenting om öppna, vattentäta dörrar i skrovet och utreder inte varför de inte var 
stängda eller om de stängdes - eller öppnades - till sjöss. En uppgift i slutrapporten säger att de vattentäta 
dörrarna stängdes efter slagsidan men den är obevisad.  

Det är ett gravt fel. Nu kunde vatten spridas i flera utrymmen i skrovet, vilket ledde till plötslig slagsida >30 
grader kl. 01.02 och att fartyget sedan rätade upp sig kl. 01.05 till cirka 15 graders slagsida när mera vatten 
strömmade in och stabiliserade fartyget, vilket tillät utrymning under flera minuter. 
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Vid olyckstillfället kl. 00.40-01.05 var enligt uppgift minst tre man på bryggan - två befäl och vaktmatros Linde. 
Linde har meddelat att han hörde en kraftig smäll redan cirka kl. 00.40 (senare ändrat till kl. 00.55), då han var 
på bildäck 1.3, men att han inte upptäckte något fel där. Lindes vittnesmål är manipulerat i slutrapporten (5). 
Anledningen är dels att Lindes beskrivning av slagsidan inte stämmer med passagerarnas, dels att Linde i alla 
sina vittnesmål aldrig övertygande talar om vad han gjorde efter att han inspekterat bildäck i överbyggnaden, 
cirka kl. 00.40-00.45 eller 00.55? och tills han återvände till bryggan, cirka kl. 00.45-01.00, då någon, enligt 
uppgift, per telefon rapporterade att det var problem nere i fartyget, t.ex. att det var läck, och Linde 
sprang/beordrades ner igen. Bryggan hade sannolikt informerat kaptenen och hade kontaktat 
maskinkontrollrummet - tredjemaskinist Treu - som startade länspumparna. Ett vittne - Sillaste - har nämligen 
meddelat att länspumparna var igång efter att slagsidan uppstod 1.3. När startades länspumparna? 

LÄNSPUMPAR EJ UNDERSÖKTA 

Slutrapporten (5) beskriver inte ens länspumparna och speciellt inte det faktum, att länspumparna naturligtvis 
pumpar från däck 0:s kölsvin i skrovet 5.6 meter under bildäck, inte från själva bildäck no. 2 i överbyggnaden, 
som ju är mer än två meter över vattenlinjen 1.24, där vatten rinner ut genom vanliga länsbrunnar. 

Läckaget måste ha varit kraftigt, eftersom länspumparna inte kunde hålla undan inflödet, men det var bryggan 
tydligen inte medveten om. Bryggan beslöt enligt slutrapporten varken att sakta farten under flera minuter 
eller att slå larm, vilket är anmärkningsvärt - någon kanske hindrade detta? Det finns nämligen rykten om en 
tidig nödsignal innan kl. 01.00, då vatten steg upp på däck 1 i skrovet och noterades av passagerare, som 
började utrymma däcksutrymmet - innan slagsidan uppstod kl. 01.02. 

Linde berättade för Dagens Nyheter och vittnade inför kommissionen i början av oktober 1994, att någon 
(vakthavande maskinist Treu?) ringde bryggan strax före 01.00 (dvs efter de två smällarna) med besked om att 
det var vatten på däck 1 - nere i skrovet under vattenlinjen (i slutrapporten är det en annan historia)! 
Situationen var kritisk - vatten på däck 1! Det innebar läckage i skrovet. Nu kom någon på bryggan kanske ihåg, 
att man hade manipulerat signallamporna för de vattentäta dörrarna 1.23 - trots att alla lampor visade grönt, 
var minst fem vattentäta dörrar öppna. Man beslöt troligtvis att stänga de fem vattentäta dörrarna på däck 1 
förut (som överlevande rapporterade fortfarande öppna strax innan slagsidan). Men man måste ha gjort ett fel 
- istället öppnade man ett par vattentäta dörrar på däck 0, så att vatten i ett, genom läckage vattenfyllt, 
utrymme på däck 0 spreds med explosiv fart i minst tre, fyra vattentäta utrymmen i skrovet. I princip (enligt 
SOLAS) skulle det inte vara möjligt att öppna en vattentät dörr från fjärrkontrollen, men det var möjligt 1.23 
och 2.3 på 'Estonia'. Vatten i tre, fyra skrovavdelningar leder till slagsida 2.16 och 2.17 och sedan temporär 
stabil slagsida ... och sedan sjunkning utan kapsejsning. 

TVÅ SMÄLLAR, SNABB SLAGSIDA OCH SEDAN STABILT LÄGE 

Ett stort antal överlevande noterade två smällar strax före kl. 01.00, eftersom de väcktes av dem eller 
varnades, så att de redan då började klä på sig och ta sig ut 2.1. Linde, på bryggan då, hörde aldrig de två 
smällarna. Strax därpå, med ett par hundra ton vatten i tre eller fyra (då icke) vattentäta utrymmen, var 
'Estonia's initialstabiltet i upprätt läge negativ, pga stora fria vätskeytor i kölsvinen 2.17, och 'Estonia' gjorde sin 
välbevittnade, plötsliga krängning åt styrbord >30 grader, för att sedan komma i vila med 15 graders slagsida kl. 
01.02/5. Senare minskade slagsidan, så att folk kunde komma ut på öppna däck under cirka 10 minuter! 

Den väldiga, snabba slagsidan kan antingen förklaras med plötslig förlust av initialstabilitet med vatten i 
minst tre eller fyra vattentäta utrymmen eller plötslig, osymmetrisk vattenfyllning av en tank under 
vattenlinjen.  

Med läckage i ett vattentätt utrymme, som i sin tur var förbundet, genom öppna dörrar, till ytterligare två eller 
tre utrymmen kunde 'Estonia' inte flyta, när mer vatten senare läckte in. Först skulle hon faktiskt temporärt 
resa upp sig med sedan sjönk 'Estonia' med ökande slagsida utan att kapsejsa! 
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Vaktmatros Linde hade tur. Han befann sig troligtvis på däck 7, när slagsidan uppstod (kl. 01.02) och beslöt då 
att inte gå ner till lägre däck i fartyget, vilket ju hade varit livsfarligt. I senare förhör har Linde meddelat (20) att 
han gick ner till däck 5 före slagsidan och väntade i flera (fem) minuter på att man skulle öppna branddörren i 
trapphuset till garaget, så att han kunde besiktiga bildäcket i överbyggnaden, men den utsagan är sannolikt 
osann. Linde hade ju nyckel, så han kunde öppna dörren själv. Och Lindes beskriving av slagsidan, när han var 
på däck 5, är vag. 

Det var, enligt obevisade uppgifter, tre personer i maskinkontrollrummet på däck 1 under bildäck strax efter 
slagsidan uppstod: 3e maskinist Treu, systemtekniker Sillaste och en motorman Kadak. De utrymde genast och 
sprang troligtvis direkt upp till däck 7 eller 8, tjugo meter högre upp. Hade de stannat kvar längre hade de blivit 
instängda och dränkts. Men officiellt stannade de heroiskt kvar längst nere i skrovet minst sju-tio minuter! Det 
är osannolikt. 

OTROLIGA LÖGNER 

I flera förhör ger de andra och olika besked - först om vattenläckage vid sidan av en stängd bogramp 1.48. 
Visiret kunde de inte se, och det är författarens uppfattning att först när 'Estonia' hade 40-50 graders slagsida 
slogs visiret delvis loss, eftersom det inte var konstruerat att upptaga stora sidokrafter, när fartyget med 
slagsida stampade med sidan mot vågorna 2.8. Men visiret hängde kvar när färjan sjönk. Rampen rycktes därför 
aldrig upp, vilket dykare senare har konfirmerat. Kommissionen meddelade raka motsatsen 1.16 och 3.10 för 
att underbygga den falska vatten-i-överbyggnaden-teorin. När Treu, Linde, Sillaste och Kadak sedan kom iland 
och meddelade rederiet och estniska säkerhetspolisen (Enn Neidre 1.6/7 - Priit Männik 1.20) vad som hänt, fick 
de troligtvis order om att inte säga att fartyget hade sprungit läck, och att besättningen inte klarat situationen. 

Esterna hade nämligen bestämt att besättningen kunde man inte klandra. 

OBEVISADE VISIRUPPGIFTER 

Istället hittade Kommissionen på, baserat på uppgiften att några besättningsmän uppgavs ha sett att visiret 
längst fram i överbyggnaden saknades, när fartyget flöt på sidan (flera överlevande passagerare rapporterade 
motsatsen), den otroliga historien om vatten ovanpå bildäcket inne i överbyggnaden, och att Treu t.ex. modigt 
stannat kvar på sin post i maskinkontrollrummet på däck 1 nere i skrovet som en hjälte tills kl. 01.30, när 
slagsidan var 70-75 grader, då Treu gick trapporna (sic) upp till däck 8, vilket naturligtvis var fysiskt omöjligt 
1.48. För att skydda Linde, som varit på bildäck innan kl. 01.00, flyttade Kommissionen tiden för olyckan till kl. 
01.15 (och försvinnandet/sjunkningen från kl. 01.40 till 01.50, och den första smällen från kl. 00.40 till 00.55) 
4.4.12 

Kommissionens första lögn om olycksorsaken den 28 september 1994 kom sedan att följas av en störtflod av 
lögner och desinformation under flera månader och år - och i stort sett ingen reagerade. Höga svenska 
ämbetsmän och politiker ljög kontinuerligt och koordinerat gravallvarligt för media och undrande allmänhet 
och manipulerade etiska råd och expertgrupper. Alla möjliga lögner presenterades utan de minsta bevis. 
Media reagerade inte. Detta märkliga fenomen kommer att beskrivas i följande kapitel. Men läsaren bör 
veta följande - ett fartyg sjunker inte om det kommer in vatten i överbyggnaden som är byggt ovanpå ett 
vattentätt skrov. För att skylla olyckan på visiret sprängdes och drogs det helt enkelt loss under vatten efter 
olyckan.  

--- 

8 Författaren anser att det är oförklarligt att Kommissionen och dess uppdragsgivare, bl.a. svenska regeringen, hittills inte ens vill diskutera 
utredningen. Den av svenska regeringen tillsatta Analysgruppen 1.36 skulle enligt sina begränsade direktiv inte heller omfatta den 
internationella haveriutredningens arbete och uppdrag 

9 Estnisk tid. 
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10 Beslutet att man inte kunde klandra besättningen togs tydligen tidigt och är inte klart motiverat i slutrapporten. Att besättningen kunde 
ha varit vårdslös, överskattat sin egen förmåga, varit ouppmärksam eller begått fel utreds inte. Besättningen kunde naturligtvis inte ha varit 
medveten om de påstått felaktigt konstruerade visirlåsen 1980, men författaren anser att besättningen borde ha reagerat under de påstått 
tjugo minuter av 'brak' och 'buller' kl. 00.55-01.15 som föregick slagsidan. 

11 Av en händelse besiktigade två svenska fartygsinspektörer från Malmö, Åke Sjöblom och Gunnar Zahlér, 1.33 tillsammans med estniska 
fartygsinspektörerer 'Estonia' i utbildningssyfte den 27 september 1994 i Tallinn. De fann massor av defekter - visirets gummitätning var 
skadad, eldsläckare saknades, regementsenliga säkerhetsplaner fanns inte, brister i brandskyddet förekom, instruktionsböcker saknades, 
mm. Se supplement 223 i slutrapporten (5) och (31). Enligt uppgift från Estland fixades alla defekter innan avresan (vilket är otroligt). De 
upptäckte också, enligt uppgift, att vattentäta dörrar mellan olika utrymmen var ständigt öppna och inte gick att stänga 1.23, dvs flera 
avdelningar var förbundna med varandra längst ner i fartyget under vattenlinjen. Detta innebar, t.ex. att om det var brand i ett maskinrum, 
skulle eld och rök spridas till fyra maskinrum, eller att, om 'Estonia' sprang läck i ett maskinutrymme, så kunde vattnet spridas i fyra 
utrymmen. Fartyget skulle då förlora initialstabiliteten och kränga över för att sedan stabilisera sig, och slutligen sjunka. De vattentäta 
dörrarnas uppgift var att tillse, vid eventuellt läckage, att bara ett utrymme vattenfylldes. Enbart ett vattenfyllt utrymme skulle aldrig ha 
sänkt 'Estonia', fyra vattenfyllda utrymmen skulle ha sänkt 'Estonia' direkt, efter att kraftig slagsida uppstått. Den svenska inspektörens 
första reaktion var enligt uppgift att stoppa fartyget i Tallinn's hamn och kräva omedelbar reparation av alla defekter, innan hon 
avseglade. Inspektören kontaktade enligt uppgift sin högsta chef, Sveriges sjösäkerhetsdirektör Bengt-Erik Stenmark 4.4. Men man kom 
tydligen överens om att låta 'Estonia' avsegla, eftersom det var nästan 1 000 personer ombord, som skulle bli försenade. Hela färjelinjen 
hade ju stoppats. Det hade också blivit en internationell skandal, om färjan - Estland's flaggskepp och stolthet - hade stoppats för allvarliga 
brister i sjösäkerheten. Rederiet fick istället tydligen en skarp muntlig varning att snarast rätta till felen. Men det är oklart om man tvang 
'Estonia' att stänga de vattentäta dörrarna. Bengt-Erik Stenmarks efterträdare Johan Franson 1.16 har senare meddelat att den svenska 
besiktningen enbart var en 'övning' och inte en regelrätt besiktning, vars resultat man tydligen kunde ignorera, eftersom saken inte nämns 
med ett ord i slutrapporten. 

12 Författarens ovan angivna teori om läckage förklarar alla bevisade observationer av passagerare ombord fram till slagsidan uppstod kl. 
01.02/5 och hur skeppet sjönk utan att slå runt. Den offentliga slutrapporten (5) har inte kommenterat författarens läckageteori med ett 
enda ord, fast författaren meddelat den första gången till kommissionen i april 1995 - (Akt F69 hos SHK). Därför är naturligtvis 
slutrapporten (5) ofullständig och utredningen måste åtminstone kompletteras, t.ex. av en oberoende expert, som England har gjort vid två 
tillfällen under 1990-talet för andra olyckor. Vidare bör uppmärksammas att de besättningsmän som hävdar att visiret saknades, när de 
hoppade i sjön ca kl. 01.30, har givit fel(lögn)aktiga uppgifter om andra händelser ombord mellan kl. 01.15 och 01.30 1.48. Enligt den tyska 
utredningen observerade ett antal överlevande passagerare att visiret var kvar kl. 01.30, när fartyget sjönk. 
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1.2 KOMMISSIONEN BESLUTAS DEN 28 SEPTEMBER 1994 

Natten den 28 September 1994 sjönk färjan 'Estonia' cirka kl. 01.40-01.50 enligt officiella, obevisade uppgifter. 
En nödsignal - Mayday - sändes på VHF kanal 16 kl. 01.24-01.30 från 'Estonia' och mottogs av bl.a. 'Silja Europa'. 
Andra fartyg, t.ex. 'Anette' uppfattade samma Mayday (kl. 01.20!), noterade 'Estonia's position och kontaktade 
sedan 'Silja Europa' om vad som stod på. De ombads att vara 'stand-by' på VHF kanal 16. 

Anette' seglade vidare! Nödtrafiken mellan 'Estonia' och assisterande fartyg och finska landsstationer finns 
redovisad i 1.20. Den är intressant läsning - och stämmer inte med slutrapportens (5) beskrivning av samma 
sak! 

OKLARA KOMMUNIKATIONER 

Flera fartyg inklusive 'Anette' förstod därför inte att 'Estonia' hade sjunkit och gick aldrig till undsättning (sic) 
utan fortsatte mot sina destinationer. Slutrapporten (5) nämner inte saken. Någon riktig nödsignal sändes 
aldrig. Bara ett fåtal stora färjor gick direkt, eller efter en tid, för att undsätta 'Estonia', men de kunde inte utan 
stora svårigheter ta upp överlevande i vattnet. Inte en enda räddningsbåt gick att sjösätta från färjorna 1.37. 
Finsk sjöräddning rapporterade att en finsk och två svenska räddningshelikoptrar var i luften redan kl. 02.00 
och det var ju umärkt. Minst 852 personer omkom varav mer än 500 svenskar. Och de svenska helikoptrarnas 
räddningsinsats mellan kl. 02.00-04.00 censurerades. 

Redan kl. 06.00 estnisk tid meddelade den estniske presidenten Lennart Meri 4.5 sina landsmän olyckan. 
Sjöräddningscentralen i Åbo (Ilkka Kärpälä) hade emottagit nödsignalen kl. 01.24. En timme senare var 
'Mariella' och 'Silja Europa' på plats. Fem finska och svenska färjor och fem finska och åtta svenska helikoptrar 
hade gått till undsättning. Meri förklarade dagen en nationell sorgedag och alla flaggor på halv stång, och sade 
att: 

"Denna svåra dag måste vi i tanke och gärning stödja dem vars hem drabbats av sorg" 

Ett est-svenskt joint-venture bolag, Estline, drev verksamheten. Färjan var registrerad i Estland och Cypern, och 
det var Estland som var ansvarigt att göra en korrekt haveriutredning. Estland hade blivit medlem i FN:s 
sjöfartsorgan International Maritime Organisation, IMO, redan 1992 och Estland hade därmed antagit flera 
resolutioner om hur en haveriutredning skulle gå till, bl.a. att den skulle vara offentlig och att alla slutsatser 
snabbt skulle meddelas IMO. 

SAMARBETE VID SJÖHAVERIUTREDNINGAR 

Resolution A.637(16)13 handlar om Samarbete vid sjöhaveriundersökningar. Resolutionen innehåller 
rekommendationer i samband med olycksutredningar enligt United Nations Conventions on the Law of the 
Sea, 1982 (art. 94(7), art. 217(5) och art. 223)). En sjöhaveriundersökning (exempelvis 'Estonia'), oavsett om 
den hålls av flaggstatens (Estland) eller en annan stats myndighet, skall utföras så att: 

… 2.(a)(i) en Stat som har ett betydande intresse (Sverige!) tillåts närvara och, där det är praktiskt 
möjligt, … allmänheten skall tillåtas att närvara 

... 4. Stat med betydande intresse… är 4.(b) En Stat kan ha betydande intresse i ett sjöhaveri om: (i) 
olyckan resulterade i förlust av liv av Statens medborgare. 4.(d) Om en Stat har ett betydande intresse 
i olyckan ... skall bestämmas av staten som undersöker olyckan. 

5. Undantag. (a) Dessa procedurer gäller ej för eller påverkar ej följande typ av arbete: (i) preliminär 
eller informell undersökning av olycksorsak, (ii) brottsutredning (sic), (iii) undersökning enbart rörande 
licens och certifikat ... (iv) privat rättsprövning ... (b) Oavsett 5(a)(i) uppmuntras Stater att konsultera 
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med andra stater och tillåta de som har betydande intresse att närvara och deltaga i preliminära och 
informella undersökningar ... 

Slutsatsen är att det torde vara klart att Sverige hade ett betydande intresse i Estoniaolyckan, eftersom >500 
svenska medborgare omkom, och att Estland hade erkänt detta intresse. 

Enligt IMO res. 637(16) pkt. 2.(a)(i) skulle då den svenska allmänheten och de, som hade ett betydande 
intresse att närvara och deltaga i preliminära och informella undersökningar, ha haft rätt till tillträde till 
olycksundersökningen.  

Eftersom Sverige och Estland (och Finland) inte tillät anhöriga, överlevande, lastägare eller intresserade, t.ex. 
försäkringsbolag, andra rederier och fackförbund, tillträde till olycksundersökningen, bröt dessa länder mot 
ovan rekommendationer 1994-1997. Man undrar varför? 

ESTLAND OCH SVERIGE STRUNTAR I FN 

Estland struntade alltså i IMO:s resolutioner 1994. Istället beslöt vid ett möte samma dag Estlands, Finlands och 
Sveriges statsministrar att en gemensam, internationell men privat 1.5) haverikommission 
(Estoniakommissionen eller Kommissionen) skulle bildas och privat (!) utreda olyckan och att Kommissionens 
ordförande skulle vara est. Någon sjöförklaring hölls därför aldrig varken i Sverige eller Estland. 
Mörkläggningen startade samma dag som olyckan skedde 4.4 och vilseledande uppgifter började spridas till 
massmedia. Samma dag meddelade t.ex. estniska UD att Kommissionen talade med en norsk dykfirma om att 
hjälpa till att utreda olyckan,14 dvs en estnisk kommission var redan bildad den 28 september! Men esterna 
stoppade snabbt diskussionerna med Stolt Comex att hjälpa till med undersökningen. President Lennart Meri's 
ord kl. 06.00 att 

"Denna svåra dag måste vi i tanke och gärning stödja dem vars hem drabbats av sorg" 

hade snabbt förlorat sitt innehåll bara 12 timmar senare. 

Mörkläggningen av olyckan hade redan startat. 

--- 

13 Res. A.637(16) ersattes i november 1997 av Res. A.849(20) som i princip säger samma sak i en lag om sjöhaveriutredningar. Sverige, 
Finland och Estland har antagit men brutit mot båda resolutionerna. 

14 Press Release from the Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia Immediate Release 28 September, 1994 21:15 PM …The Crisis 
Comission established by the government held a press conference at 7:00 pm to review their work during the day. The Commission was 
chaired by Minister of Transportation ... Andi Meister 1.5. ... The Commission said that the reasons for the tragedy are not clear and are 
under investigation. To this end the Commission has opened negotiations with a Norwegian diving company to assist in the investigation. 
The Commission Chairman said that the cause of the accident can only be determined with a review of the ferry, which lies 80 metres 
beneath the surface. ... The Commission called for anyone knowing who was travelling on the 'Estonia' on a ticket under another name, 
could they please inform their local police station ...  
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'Att bara hålla med ger ingen kunskap. Om du säger "jag vet" så har du slutat att tänka. Bara genom att fortsätta överväga 
alla möjligheter kan vi närma oss sanningen'. 

Albert Einstein  

'Om bogvisiret hade varit helt öppet (i 4.5 meters vågor) hade vatten trängt in i fartyget och det hade vänt sig på sidan inom 
ett par sekunder. Herald of Free Enterprise kapsejsade på 90 sekunder'. 

Andi Meister, i Postimees 1996-07-24   

 

1.3 'ESTONIA' VAR LÄCK! LÄNSPUMPARNA GICK! REGERINGENS KRISGRUPP. VRAKET 

LOKALISERAT 30 SEPTEMBER 

Natten till onsdagen den 28 september 1994, strax inan olyckan, befann sig enligt egen uppgift systemingenjör 
Henrik Sillaste i ett utrymme i skrovet under och för om maskinkontrollrummet i färd med att reparera ett 
(påstått?) fel i vacuum-toalettsystemet på däck 0, dvs längst ner på innerbotten: 1.48 om hans trovärdighet. 

Felet i vaccum-toalettsystemet är inte beskrivet i slutrapporten (5). Författaren tror inte att det var ett allvarligt 
fel i toalettsystemet, som krävde Sillastes närvaro mitt i natten, trots att en överlevande - Annelie Konrad - 
noterade att toaletten i hennes hytt inte fungerade. Författaren tror att Sillaste beskriver ett jobb han gjort 
med vacuumtoalettsystemet vid ett tidigare tillfälle. Enligt protokollet arbetade Sillaste med 'magistralen', 
vilket troligtvis är en manifold, dvs en rad med stoppventiler, där alla grenledningar (från olika WC-system) 
samlas ihop till en ledning till uppsamlingstanken försedd med en vacuumpump/ejector. Om det är läckage i en 
grenledning, kan man genom att isolera just den grenen med stoppventilen få vacuum i det övriga systemet. 
Det kan inte ha tagit 20-25 minuter. Sedan kan man leta efter läckan i grenledningen (troligtvis en ventil i själva 
WC-enheten i en hytt som hakat upp sig, så luft fyllt hela systemet). En läckande ventil i en WC skall inte sätta 
hela systemet ur funktion - läcker en enhet skall bara säg 20-25 hytters WC inte fungera (en gren) - och sedan 
får man kolla dessa hytter manuellt och hitta den läckande ventilen. Det kan man göra från korridoren (det 
sitter en inspektionslucka för varje WC där - man behöver inte gå in i hytten). Sillaste borde därför - efter att ha 
isolerat en gren vid manifolden - ha sprungit upp och kollat WC-ventilerna för just den grenen - troligtvis i den 
gren som servade Annelie Konrads hytt - om det behövdes. 

Det var ju ingen katastrof att några toaletter inte gick att spola mitt i natten - det kunde man fixa i hamn när 
alla passagerare gått i land. 

Det är därför möjligt att Sillaste kallats ner av annan anledning - att starta länspumpar och/eller stoppa ett 
skrovläckage. Sillaste har i ett annat sammanhang meddelat att han även passade på att få ut stabilisatorerna 
kl. 00.30, som tydligen hakat upp sig. Det finns inga ritningar i slutrapporten (5) som visar i vilket utrymme 
'magistralen' och uppsamlingstanken befinner sig. Men låt oss antaga att det var i 'sewage treatment' rummet' 
akter om swimmingpoolen på däck 0 och två avdelningar för om stabilisatorrummet. 

STJÄRNVITTNET HENRIK SILLASTE 

Enligt det redigerade vittnesmål (kapitel 6.2.4 i (5)) som haverikommissionen tagit in i slutrapporten hade 
Sillaste väckts kl. 00.30 (enligt ett av de senare förhören lämpligt nog kl. 00.45) och reparationsarbetet med 
toalettsystemet (sic) hade tagit honom 20-25 minuter. Då skakades 'Estonia' av ett par häftiga stötar och 
krängde över 2.1. Alla överlevande passagerare ombord, var de än befann sig, beslöt sig då strax efter kl. 01.02 
att direkt evakuera och ta sig upp till öppna däck 7. Sillaste tog sig emellertid - enligt egen uppgift - efter en à 
två minuter bara upp till maskinkontrollrummet på däck 1 (sic), där motorman Kadak och tredjemaskinist Treu 
redan befann sig. 
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Sillaste hade två möjligheter att ta sig från 'sewage-treatment'-rummet på 
däck 0 till maskinkontrollrummet på däck 1 - (i) en trappa upp till däck 1, och 
sedan rakt akterut i en korridor med tre (öppna?) vattentäta dörrar eller (ii) 
akterut på däck 0 genom tre vattentäta (öppna?) dörrar till 
generatorrummet och sedan med en vertikal stege upp till kontrollrummet. 
Tog Sillaste väg (i) skulle han ha mött panikslagna passagerare på däck 1 som 
just då försökte ta sig upp och ut, men Sillaste har inte nämnt att han mötte 
några passagerare. Vi antar därför att Sillaste tog väg (ii) på däck 0, förbi 
styrbords stabilisatorrum, in i maskin/geneartorrummen och sedan stegen 
upp till kontrollrummet. Vad såg Sillaste i maskinrummen? Vatten? Vid en 
presskonferens olycksdagen meddelade Treu (t.v. i bilden t.h.) att "I 
maskinrummet var det vatten till knäna"! Sillaste (t.h. i bilden t.h.) sade inte 
emot. Sillaste fortsatte dock till kontrollrummet. 

Fig. 1.3.1 – Maskinbefälet talar om 
vatten i maskinrummet! 

På övervakningsmonitorn, som visade bogrampen såg Sillaste då enligt uppgift (sic), hur vatten läckte in på 
bägge sidor om den stängda, men otäta rampen 1.30 minst två minuter efter slagsidan. I ett senare vittnesmål 
uppgav han att maskinist Treu bett honom att syna av bildäcket via monitorn. Bilarna stod på sina platser och 
Sillaste kunde inte se något vatten på bildäck (eftersom monitorn inte såg däcket, som var fullt med bilar - bara 
biltaken), även om det tydligen kom in litet vatten kring bogrampen. Sillaste hade ingen tanke på att evakuera 
eller rädda sig själv, medan alla passagerare var rädda eller slagna av panik. 

Vattnet borde vid detta tillfälle ha hamnat på styrbords 
sida, under bilarna och mellan bilarna och överbyggnadens 
yttre insida. Sillaste var säker på att tredjemaskinist Treu 
redan noterat att det läckte vid rampen (hur han nu kunde 
veta det?). Vid det sista förhöret ombads Sillaste att teckna 
vad han sett i monitorn. Det är teckningen, figur 6.1 i 
slutrapporten (5) - figur 1.3.2 t.h. - som visar en stängd, 
läckande innerramp! Henrik Sillaste är ett konsekvent vittne. 
Vid sammanlagt fem förhör avgav han med smärre 
avvikelser i detaljerna samma berättelse. Det första förhöret 
(2) hölls nitton timmar efter förlisningen (tillräcklig tid att 
stämma av falska uppgifter!) av finsk polis (Jari Paakkari) 
med byråchef/sjökapten Simo Aarnio 1.5 från finska 
Sjöfartsstyrelsen, närvarande som sakkunnig, och en estnisk 
tolk. 

Fig. 1.3.2 - Den stängda rampen i överbyggnaden två 
minuter efter slagsidan. Fig. 6.1 i (5) 

Vad Sillaste säger är att, när han befann sig på däck 0 och reparerade något, 

'...märkte jag att något var på tok, för att fartyget krängde över åt styrbordssidan'. 

På grund av slagsidan återvände han till kontrollrummet (det tog två minuter), där han på monitoren såg 

'...vatten tränga in från sidorna av bogrampen (skottet); eventuellt mera från den högra sidan'.  

Sillaste nämner inte, i motsats till passagerarna, att slagsidan var tämligen plötslig och att krängvinkeln var stor 
innan fartyget stabiliserade sig igen med mindre slagsida - säg 15 grader. Sillaste stannar lugnt kvar i 
kontrollrummet - ingen panik. I övriga fartyget kämpar passagerare att komma upp till däck 7 men Sillaste 
struntar i dem. 

RAMPEN I ÖVERBYGGNADEN STÄNGD - LÄNSPUMPAR I KÖLSVINET IGÅNG 

Det är alltså klart att rampen forfarande var stängd två minuter efter att slagsidan uppstått och att eventuellt 
vatten fanns på styrbordssidan i överbyggnaden där det inte kunde rinna ner i skrovet. 



65 
 

Sillaste såg aldrig en öppen ramp. 

Kommissionen och slutrapporten hävdar emellertid att rampen var vidöppen! 

Sillaste säger senare, i ett annat sammanhang (2), att 

' Jag har den uppfattningen att Treu (tredjemaskinisten) då hade meddelat kommandobryggan att det trängde in 
vatten i fartyget. Länspumparna var på för att få ut vattnet'.  

Notera att Sillaste nu talar om länspumpar och att vatten trängde in i fartyget - skrovet. Linde var då på 
bryggan och har angett att rapporten gällde vatten på däck 1, dvs det gällde skrovläckage. I slutrapporten (5) 
står det emellertid: 

"Medan han (Sillaste) fortfarande var i kontrollrummet hörde systemingenjören (Sillaste) kommandobryggan 
fråga om det var möjligt att räta upp skeppet. Han trodde att tredjemaskinisten (Treu) hade vid den tidpunkten 
informerat bryggan om att vatten kom in på bildäcket. Pumparna var på för att få ut vattnet. Så krängde färjan 
över än mer, föremål föll omkring honom. Han (Sillaste) lyckades krypa upp till bordet mitt i rummet och grep tag i 
det, men det bröts loss från sina fästen".  

Notera att slutrapporten (5) talar om vatten på bildäcket (däck 2) i överbyggnaden, medan Sillaste (2) talar om 
att vatten trängde in i fartyget - skrovet. Notera meningen i slutrapporten: 'Pumparna var på för att få ut 
vattnet'. Vilka pumpar? Vattnet på bildäck i överbyggnaden skulle rinna ut genom länsbrunnar och spygatter 
eller till uppsamlingstankar. Det fanns inga pumpar med sug från bildäcket i överbyggnaden 2,5 meter över 
vattenlinjen och det visste Sillaste! 'Estonia's sex länspumpar fanns under bildäck och kunde bara suga från 
kölsvinet i skrovet sex meter under det vattentäta bildäcket i de 14 separata, vattentäta utrymmena, dit vatten 
från bildäcket inte kunde rinna (bildäcket var vattentätt i sidan) och de arbetade vid en tidpunkt, då fartyget 
hade slagsida och då det enligt systemingenjören inte fanns något vatten på bildäck (utom den lilla mängd 
vatten som läckt in vid rampen och som skulle ha hamnat på sturbordssidan - och rinna ut genom 
länsbrunnarna). 

Länspumpar slås på vid behov (det är vatten i slagen och innerbotten) och slås av automatiskt, när de börjar 
pumpa luft. 

Att länspumparna i skrovet var igång är bevis att 'Estonia' var läck eller att det fanns betydande mängder 
vatten på däck 0. Slutrapporten (5) nämner aldrig länspumparna 1.24!  

I slutet av 1994 rapporterade ett stort antal 'års'-böcker 1.18 att det var vatten i maskinrummet (sic) eller i en 
avdelning under bildäck. Det antyds att vattnet hade runnit ner i maskinrummet från bildäcket, men det är 
omöjligt - maskinrummet är helt isolerat från bildäck (en brand i maskinrummet skall, t.ex. inte kunna sprida sig 
på bildäck). 

Sillaste hade arbetat 18 månader ombord på 'Estonia' med underhåll av alla rörsystem. Sillaste visste 
naturligtvis skillnaden mellan en länspump, en kylvattenpump, en varmvattenpump, en toalettpump, en 
bränslepump, etc. och att det inte fanns en pump att pumpa bildäcket läns. När lämnade Henrik Sillaste sin 
uppgift om länspumparna? Enligt protokollen, som finns hos Kommissionen, är det redan i det första förhöret 
(2), nitton timmar efter olyckan: 

"Länspumparna var på för att få ut vattnet". 

Fem dagar senare upprepar han för estnisk polis: 

"Länspumparna var på för att pumpa ut vattnet" (akt D13 i SHK:s Estoniaarkiv).  

Det är helt klart för systemingenjör Sillaste att länspumparna tömde utrymmen i kölsvinet i skrovet sex meter 
under bildäcket i överbyggnaden - medan Kommissionen inte verkar eller vill fatta det - det passade ju inte i 
dess uppfunna olycksförlopp. Att länspumparna var igång och pumpade strax efter slagsidan innebar att det 
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fanns vatten i skrovet under bildäck vid en tidpunkt, när det bara fanns lite läckvatten vid den stängda rampen 
på bildäck i överbyggnaden (om det nu är sant), som kunde ha krängt 'Estonia'. Det finns inga pumpar som 
pumpar bildäcket läns! 

Sillastes vittnesmål är mycket avslöjande! Först berättar Sillaste om ett par kraftiga stötar (säkerligen orsakade 
av en kollision och upprivning av skrovet) och sedan om att slagsida uppstår, när han är på däck 0 (om han nu 
var där?) och att länspumparna gick (när och var de startats är oklart och den totalt korrumperade 
Kommissionen censurerar alla uppgifter om dessa). 

De kraftiga stötarna och slagsida uppstod enligt överlevande passagerare 2.1 kl. 00.55-00.56. Sedan säger 
Sillaste att han två minuter senare ser en stängd men läckande bogramp i överbyggnaden på TV-monitorn i 
kontrollrummet. Som visas i 3.7 - 3.10 kan inte visiret ha fallit av, så länge rampen var uppe och hade visiret 
verkligen trillat av utan att ha dragit ut rampen, så kunde rampen inte dras ut av visiret senare. 

Att av Sillastes vittnesmål dra slutsatsen, att visiret hade fallit av, är inte möjligt. Snarare är slutsatsen den 
motsatta - visiret satt kvar. En möjlighet är att Sillaste hade observerat ett läckage under vattenlinjen i skrovet 
och hade startat länspumparna, men sedan tvingades tiga om läckaget. Men Sillaste var stolt över att ha startat 
länspumparna - och det meddelade han flera gånger. Vad Sillaste verkligen menade 1994 är lätt att att klargöra 
- låt en kompletteringsundersökning fråga honom igen! Denna kompletteringsundersökning borde också fråga 
Sillaste varför han inte sprang direkt upp till öppna däck 7 för att rädda livhanken. 

Varför sprang han till kontrollrummet och stannade där i sju minuter utan att göra något? 

Och hur i hela fridens namn kom sedan Sillaste ut ur kontrollrummet när slagsidan var >45°? Och varför 
hjälpte inte de tre i kontrollrummet passagerarna i de sex utrymmena strax för om kontrollrummet att 
komma ut? 

FÖRFALSKADE VITTNESMÅL. PASSAGERARE PÅ DÄCK 1 ÖVERGAVS AV BESÄTTNINGEN 

Alltså - i beskrivningen av olyckan förfalskade Kommission skamlöst helt enkelt Sillastes vittnesmål. 
Anledningen är att Kommissionen först (ett par dagar efter olyckan) meddelade att 'Estonia' hade sjunkit, pga 
av vatten som trängt in genom en delvis öppen, halvt stängd bogramp i överbyggnaden, vilket Sillaste, Treu och 
Kadak då påstås meddelat att de hade sett. Sedan, när Kommissionen upptäckte att 'Estonia' inte kunde ha 
sjunkit - eller ens kränga snabbt av den anledningen - fick Kommissionen hitta på att rampen plötsligt rivits helt 
öppen 1.17 och att massor av vatten, tusentals ton, strömmade in i överbyggnaden och krängde fartyget, vilket 
Sillaste aldrig hade sett och vilket skulle ha lett till omedelbar kapsejsning 1.9 och ett oerhört dån när vattnet 
med stor hastighet trycktes in i överbyggnaden. Då fick Kommissionen ytterligare manipulera vittnesmålen. 
Denna slutsats torde konfirmeras av beskrivningen som följer 2.1. 

Det är otroligt att byråchef Simo Aarnio inte informerade Kommissionen omedelbart att 'Estonia's länspumpar, 
som pumpar från kölsvinen i skrovet, var igång efter att slagsidan uppstått. Anledningen är kanske att Simo 
Aarnio den 2 oktober 1994 befann sig ombord på det finska fartyget 'Halli' som just hade sänt ner en 
undervattenskamera för att titta på Estoniavraket. Då fann man enligt uppgift att visiret saknades på bogen. 
Det finns inga bevis för utsagan - filmen av förskeppet är redigerad - och visiret sprängdes inte loss förrän 
veckan senare och då ansåg väl Simo Aarnio att länspumparna inte hade med olyckan att göra. Simo Aarnio 
avled i januari 1996 under utredningen efter en kortare sjukdom, och hans efterträdare har aldrig 
kommenterat saken. Simo Aarnio själv hade för vana att påminna om att ingen teknik någonsin helt kunde 
förhindra fel som begås av människor och ingen teknik heller kunde ersätta användning av sunt förnuft. Än mer 
otroligt är det därför att höra att 

"…(Sillaste) lyckades krypa upp till bordet mitt i rummet och grep tag i det, men det bröts loss från sina fästen", 

dvs Sillaste och bordet skulle ha slungats ner i styrbords lä, när detta hände, och det borde ha varit mycket 
svårt att evakuera kontrollrummet senare 1.48. Trots detta stannade Sillaste kvar minst sju minuter nere i 
kontrollrummet, dvs tills han hörde livbåtsalarmet strax efter kl. 01.22 1.33, då han utan svårighet (sic) sprang 
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(!) upp till däck 8, tjugo meter högre upp. Hur det var möjligt har Sillaste aldrig meddelat. Inte heller vem som 
startade länspumparna. Och bordet15? Under sju minuter såg Sillaste aldrig en öppen ramp - och hade ingen 
tanke att hjälpa passagerarna på däck 1 strax utanför kontrollrummet. Sillastes vittnesmål stämmer ej! 

DET VATTENTÄTA KONTROLLRUMMET 

Kontrollrummet var placerat i ett separat vattentätt utrymme (utanför maskinrummet). Tillträde var genom 
vattentäta dörrar i för och akterskott. Förut kom man till passagerarutrymmena. Enligt uppgift stängdes 
dessa dörrar efter slagsidan, dvs Sillaste och hans kollegor var plötsligt instängda i kontrollrummet - enda 
vägen ut - nödutgången! - var en stege upp till bildäcket (däck 2) ovanpå. När vattentäta dörrar stängs ljuder 
varningsklockor. Naturligtvis kan dörrarna öppnas lokalt - då ringer varningsklockorna igen. Hela 
arrangemanget var fel. Inte skall ett kontrollrum vara isolerat av vattentäta dörrar, men det var ett av 
konstruktionsfelen hos 'Estonia'. 

Och varför meddelade inte Sillaste passagerarna föröver att de skulle komma in i kontrollrummet från vilket 
det tydligen var lätt att evakuera? Sillaste kom ju senare upp/ut på två minuter till öppna däck 8, medan 
passagerarna på däck 1 föröver hade enorma problem att komma upp/ut. Man får intrycket att de tre 
besättningsmännen i kontrollrummet inte brydde sig om att det fanns passagerare i utrymmet föröver som 
behövde hjälp att komma ut. 

VATTEN PÅ BILDÄCK I ÖVERBYGGNADEN  

 

Trots att Sillaste alltså den 28 september meddelade finska polisen 
och Simo Aarnio i Kommissionen att han trodde 'Estonia' sjönk för 
hon var läck, meddelade Sveriges största tidning Dagens Nyheter, 
DN, följande dag (29.09.94) utan de minsta bevis 

      'Vatten på bildäck trolig orsak', 

och 

       'De flesta experter (sic) var på onsdagskvällen ense om att   tragedin 
orsakades av vatten … på bildäck'.  

Historieförfalskningen var i full gång. 

Hur kunde vatten på bildäck i en överbyggnad ovanpå skrovet 
sänka ett fartyg? Vilka 'experter' meddelade det?  

Erik Wedin från svenska sjöfartsverket invände att 

       '...detta kan dock inte ensamt ha orsakat katastrofen'.  

Men vidare enligt DN 

Fig. 1.3.3 - Vatten på bildäcket i 
överbyggnaden 2.5 meter över vattenlinjen. 

Vattnet hamnar i sidan (t.h.) och orsakar 
slagsida. Trapphuser (t.v.) i centerlinjen är 

alltid på det torra! Inget vatten kan rinna ner 
där. Så fort färjan stannar trimmar färjan på 
fören och allt vatten rinner ut igen genom 

samma öppning där det kom in och färjan rätar 
upp sig! 

'Under onsdagen stod det klart att det bara fanns två sannolika orsaker till katastrofen: (1) vatten kan ha kommit 
in genom någon av porterna (sic) eller (2) fartyget har lagt sig tvärs mot sjön, sedan alla fyra motorer stannat (och 

lasten förskjutit sig)'.  

HANS WERMELIN (I) - VISIRET AVSLAGET  

En person vid namn Hans Wermelin meddelade DN 28 september att 
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'visiret har slagits av!'. 

Wermelin var skeppsteknisk konsult i Stockholm med firma ADC Support, som senare fick utredningsuppdrag 
av Kommissionen (se kapitel 10 i slutrapporten (5). Wermelin betalades sedan SEK 140 000:- för att göra en 
historik om färjetrafiken i Östersjön. Denna historik hade inget med olyckan att göra. 

Hur Hans Wermelin redan den 28 september - olycksdagen - kunde veta att visiret hade slagits av är ett av 
Estoniakatastrofens mysterier. Det fanns inga bevis för den saken! 

Hans Wermelin meddelade senare att färjor sjunker, pga avslagna visir. Det förblir en lögn trots att 
Kommissionen upprepade utsagan otaliga gånger. 

DN meddelade också att statsminister 

' Carl Bildt kände personligen flera ombord. Bildt larmades 01.30 (svensk tid).16 … varje sten måste vändas på', 

sade Bildt till DN (mera om Bildt i 4.4). Lethola 1.5 meddelade att Sillaste skulle ha sagt att 

'en lucka på bildäck hade släppt in vatten'. 

Men enligt polisprotokollet (2) hade Sillaste aldrig berättat om en otät lucka på bildäck i överbyggnaden utan 
att det läckte vid den stängda bogrampen bakom visiret i överbyggnaden och att länspumparna var igång och 
pumpade kölsvinet i skrovet läns. Det senare tydde snarare på att 'Estonia' var läck! Vilka Bildt kände ombord 
har aldrig meddelats senare! Det är intressant att notera hur snabbt massmedia koncentrerade intresset på 
den otroliga vatten-på-bildäck-i-överbyggnaden-teorin och att massmedia aldrig nämnde ordet läckage i 
skrovet under vattenlinjen, länspumpar som pumpar skrovet läns eller de vattentäta dörrarna i skrovets 
vattentäta skott. Fartygets stabilitet med vatten i överbyggnaden ovanpå bildäck ovan vattenlinjen 
rapporterades heller aldrig i massmedia den 29 september eller senare. Att fartyget faktiskt flöt på skrovet 
meddelades inte heller. Kommissionen var väl för upptagen med att lokalisera vraket?17 

REGERINGENS KRISGRUPP 

I Stockholm bildade statsminister Carl Bildts regering den 28 september en krisgrupp (25) bestående av 
försvarsminister Anders Björck, civilminister Inger Davisson, justitieminister Gun Hellsvik, sjukvårdsminister Bo 
Könberg, biträdande justitieminister Reidunn Laurén, kommunikationsminister Mats Odell, (som blev 
ordförande), biståndsminister Alf Svensson, utrikesminister Margaretha af Ugglas, statssekreterare Peter 
Egardt, expeditionschef Göran Sellvall, presschef Lars Christiansson, statssekreterare Krister Thelin, rättschef 
Severin Blomstrand, Tomas Norström, statssekreterare Per Egon Johansson, rättschef Anders Iacobaeus och 
departementsrådet Jan-Olof Selén. 

De informerades från UD att Estland föreslagit att en gemensam haverikommission bildas och beslutade att 
Sverige självklart kommer att medverka i utredningen. Bärgning diskuteras - kostnad 100-500 millioner kronor. 
Mats Odell bad Forssberg att fara till Åbo för att sätta sig in i frågan. 

På kvällen träffas delar av krisgruppen igen (25) där följande var närvarande: Carl Bildt, Lars Christansson, Peter 
Egardt, Olof Ehrenkrona, Jonas Hafström, Per Egon Johansson, Reidunn Lauren, Lars-Åke Nilsson, Peter Teijler 
och Krister Thelin. 

Man diskuterade redan olycksdagen, bl.a. om ett konstruktionsfel kunde ha orsakat olyckan. Förslaget kom från 
Bildt och enbart konstruktionsfel av visiret utreddes efteråt som olycksorsak! Skrovläckage utreddes aldrig! 
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29 SEPTEMBER 

Kommissionen 1.5 höll ett första (andra?) möte torsdagen den 29 september på Polishuset i Åbo mellan 
klockan 08.30 och 20.30 (akt A1 i SHK:s arkiv). På morgonen var bara Lehtola, Iivonen, Arnio, Forssberg, 
Rosengren, Stenström, Anderson och Göransson närvarande. Kl. 09.00 var det presskonferens (om 
räddningsarbetet). Kl. 14.00 anlände Meister, J. Kreek och Enn Neidre plus en annan est till mötet (de hade 
sannolikt anlänt till Åbo dagen innan). Senare anlände Karppinen. Man förhörde tre estniska besättningsmän. 
Inget protokoll finns. Man diskuterade inte olycksorsaken eller skrovläckage. 

I Stockholm sammanträder samtidigt (torsdag 29 september) regeringens krisgrupp (25). Närvarande är Carl 
Bildt, Reidunn Laurén, Anders Björck, Mats Odell, Inger Davidsson, Gun Hellsvik, Margaretha af Ugglas, Göran 
Selvall, Lars Christiansson, Krister Thelin, Severin Blomstrand och Tomas Norström. 

Någon kontakt mellan regeringens krisgrupp och svenska delegationen i Åbo finns ej redovisad. Man diskuterar 
åter igen felkonstruerade bogportar - inte skrovläckage. Bildts utsaga rörande bogportar har vidarebefordrats 
till Sjöfartsinspektionen (sjösäkerhetsdirketör Bengt Stenmark) som anger att det finns skäl att överväga 
restriktioner och se över behov av förstärkningar. Besked skall ges snarast. 

30 SEPTEMBER 

De finska och svenska Kommissionsmedlemmarna och observatörer Sten Andersson och expert Simo Arnio höll 
sedan ytterligare ett informellt möte fredagen den 30 september 1994 i Åbo, dvs esterna, och en dansk 
observatör var ej närvarande, då följande frågor behandlades18: 

1. … Diskussion om fördelning (av) arbetsuppgifter … Lastning = Estland + Sverige, Ev styrs organisation från Sverige, 
Pass.lista = Finland, … , Väder = Estland (men … ). 

2. Faxa löpande Finland Sverige om viktigare händelser.  

3. …(om nästa möte och preliminärrapport), 4. …(om protokollföring) , 

5. Estlands inblandning NATO/Ryssland angående vraket. 

6. … (om hantering massmedia), 7. …(om arkiv), 

8. SHK ledamöter besöker Nordström och Thulin i eftermiddag. Lastningsplan. 

9. … (om möte med Sjöfartsverket), 10. …(om flygräddning), 11. …(om kontakt Estland), 12. …(om förhör), 

13. Diskussion ang eventuell bevakning vraket. 

14. … (om besättningslarm som ej varnar passagerare), 15. …(om ritningar av fartyget - finns i Finland), 

16. Slutligen: Helsingfors-tidningen skriver att en av de estniska ledamöterna i Kommissionen är inblandad i olaglig 
vapenaffär! 

Något protokoll från detta möte finns ej heller bevarat i SHK:s Estoniaarkiv. Kommissionens enda uppgift var att 
klargöra olyckan och dess orsak, dvs förhöra besättning och överlevande och sedan samla uppgifter om olyckan 
och dess orsak. 

Som synes intervjuade man inte överlevande och man diskuterade varken bärgning av omkomna eller 
olycksorsaken (senare det påhittade felkonstruerade bogportar, vatten i överbyggnaden på bildäck!, stabilitet) 
och Simo Arnio meddelade ej att 'Estonia' var läck enligt förhör med Sillaste två dagar tidigare. 
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Istället diskuterade man lasten ombord (lastning, lastningsplan), vraket (NATO, Rysslands inblandning, 
eventuell bevakning) och en tidningsuppgift att en estnisk ledamot var inblandad i en olaglig vapenaffär, dvs 
helt oväsentliga saker. Varför Kommissionen vid mötet inte förhörde överlevande, som befann sig i Åbo om 
händelseförloppet, är inte känt (hade de åkt hem?). Man diskuterade också om 'kontakt Estland', dvs man 
visste tydligen inte vilka de estniska utredarna var - de utnämndes officiellt inte förrän den 10 oktober 1.5. 

Det är intressant att notera att svenskar och finnar i Kommissionen redan den 30 september diskuterar att 
"Ev(entuellt) styrs organisation(en) från Sverige". Varför det var viktigt redan då är ej bekant. Vem hade 
intresse av att Sverige skulle styra (?) organisation(en)? Det var ju en enkel olycka som skulle utredas det 
handlade om. 

I Stockholm sammanträder samtidigt (fredag 30 september) regeringens krisgrupp (25). Närvarande är Carl 
Bildt, Reidunn Laurén, Anders Björck, Mats Odell, Göran Selvall, Lars Christiansson, Krister Thelin, Lars-Åke 
Nilsson, Per Egon Johansson, Anders Iacobeus, Jan-Olof Selén och Alf Stenqvist. 

Någon kontakt mellan regeringens krisgrupp och svenska delegationen i Åbo finns ej redovisad. Man 
avhandlade istället, bl.a. Sjöfartsinspektionens (Stenmarks) samma morgon muntligt avgivna analys av troliga 
olycksorsaker. 

FALSK VRAKPOITION 

Samtidigt som mötet ägde rum lokaliserades vraket den 30 september.19 Medan estniska utrikesdepartementet 
meddelade kl. 18.00 GMT att ett svenskt fartyg, antingen HMS Furusund eller HMS Urd, fortfarande letade 
efter vraket, hade Sveriges Radio redan meddelat att finska fartyget 'Suunta' funnit det kl. 15.00 GMT. 'Suunta' 
markerade vrakplatsen med en boj av okänd färg (slutrapporten 8.1). 

Någon position för vraket uppgavs ej då 1.14, utan ett par dagar senare meddelades en falsk (!) vrakposition 
av den finske utredningsledaren Kari Lehtola. Anledningen torde ha varit att man fann vraket med visiret 
fortfarande fastsatt på förskeppet ... och det kunde man ej meddela. HMS Furusund alternativt HMS Urd 
befann sig vid vraket för rekogniseringsdykningar, vilket aldrig har officiellt medgivits. Mörkläggningen - att 
sprida en falsk olycksorsak om tappat visir och vatten i överbyggnaden - var i full gång. 

Sonarbilder togs av vraket, men media fick fick inte se kopior på bilderna, som naturligtvis inte kunde visa 
omkomnas kroppar, etc. Kommissionen uppgav att sonarbilderna var 'svåra att tolka', men alla, som vet hur en 
sonarbild ser ut, vet att den är ganska klar - speciellt om det gäller ett 155 meter långt vrak som sticker upp 25 
meter från botten. Visiret var naturlitvis synligt på dessa sonarbilder! 

FALSK VRAKPLATS OCH DESS BORTFÖRKLARING 

Vraket, och troligtvis även visiret (!) fastsatt på vraket 1.4, lokaliserades av finska flottan alltså redan den 30 
september 1994 (kanske tidigare av ett svenskt fartyg, HMS Furusund eller HMS Urd), men det kunde Kari 
Lehtola, den finska chefsutredaren, av okänd anledning inte meddela allmänhet och media. En nödlösning blev 
att Kari Lehtola meddelade media en falsk vrakposition, dvs, enligt egna ord, 'isolerade' vraket vid en felaktig 
position markerad med en blå boj, 2 100 meter nordost om den verkliga olycks(vrak)platsen. Anledningen till 
den falska vrakpositionen är enkel. Eventuella nyfikna fartyg och personer kunde besöka bojen, den falska 
vrakpositionen, medan finska och svenska myndigheter helt enkelt sprängde bort visiret från vraket under 
vatten vid den verkliga positionen. Beslutet att skylla hela olyckan på visiret hade tagits ett par dagar tidigare, 
men eftersom visiret hängde kvar på vraket var det bråttom att spränga loss det. HMS 'Furusund' var i farten 
för detta ändamål. 

Den falska olycks(vrak)platsen gällde i flera månader och skapade stor förvirring. När anhöriga och överlevande 
arrangerade en ekumenisk minneshögtid på 'olycksplatsen' den 26 november 1994, befann de sig alltså inte 
ovanpå vraket som de trodde utan vid den blå bojen 2 100 meter nordost om vraket! Oberoende 
sjösäkerhetsexperter missleddes - ingen fattade var vraket eller visiret befann sig. Svenska regeringen (minister 
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Ines Uusmann) frågade senare den finska regeringen med spelad förvåning varför en falsk vrakposition 
meddelats. Lehtola förklarade sitt agerande i ett brev den 11 januari 1995 (bilaga 24.408 i den tyska rapporten) 
till kanslichef Juhani Korpela i Trafikministeriet, Helsingfors. Lehtola säger att han 

'diskuterat saken med sina juristkollegor, bl.a. med svenskarna Johan Franson och Olof Forssberg. Vi konstaterade 
att ... jag (Lehtola) tangerade den yttersta gränsen av mina befogenheter'.  

Korpela meddelade säkerligen Lehtolas svar till sina överordnade, som sedan tydligen mörklade hela historien, 
dvs accepterade att Lehtola (och hela Kommissionen) helt enkelt ljugit om Estoniavrakets position i flera 
månader: ljuga = tangera den yttersta gränsen av befogenheter - naturligtvis på utsidan för att underlätta 
historieförfalskningen och underlätta bortsprängning av visiret under vatten. Naturligtvis meddelades minister 
InesUusmann om allt detta, men hon reagerade synbarligen ej. 

Det är naturligtvis anmärkningsvärt att Kommissionen inledde sin undersökning av olyckan med att uppge en 
falsk vrakposition - en ren lögn. Men förklaringen är ju enkel. Man ville helt enkelt inte ha några nyfikna 
besökare vid vraket. Men säger du - det var ju bara att lägga ett bevakningsfartyg vid vraket. Men faktum är att 
man lade ut en boj vid den falska vrakplatsen - och där hamnade hela den officiella dykexpeditionen två 
månader senare 1.16. 

Anledningen till den falska vrakpositionen och bojen var ju annars med 100% säkerhet att man hade funnit 
visiret vid vraket den 30 september. Det hade ju inte sett bra ut om man senare bärgade visiret precis vid 
vraket. Mer om detta senare. 

SILLASTE SER VATTEN PÅ BILDÄCK 

Den 1 oktober meddelade DN att Sillaste sägs (sic) ha sett vatten på bildäck - 

'visiret pressas upp och rampen ner' - 'sjömän såg öppet visir'.  

DN och andra massmedia tycks ha publicerat en massa obevisade rykten om ett öppet visir och en nerpressad 
ramp. Tydligen ville man i första försöket sätta dit besättningen, som hade misslyckats att rädda fartyget. Men 
Sillastes uppgift i DN stämde inte med vad han hade sagt till finska polisen. DN:s uppgift att sjömän såg ett 
öppet visir och en nerpressad ramp var ren desinformation, jfr 1.44. Det verkar sannolikt att det var 
regeringens presschef Lars Christiansson som bad sina kollegor i media att lansera hypotesen om ett 
felkonstruerat bogvisir - gärna öppet. Det passade ju bra i ett förfalskat olycksförlopp. 

Sillaste har uppgett för estniska journalister att han felciterats ofta i olika sammanhang i slutrapporten, 
exempelvis att länspumper blir bildäckspumpar, etc. Och naturligtvis skulle aldrig vatten i överbyggnaden på 
bildäck ha sänkt 'Estonia'. Hon skulle ju ha slagit runt och flutit upp och ned. 

DÄCK 1 VATTENFYLLS 

Den 2 oktober meddelade DN att, enligt vaktmatros Linde, 

folk flydde från däck 1, som började vattenfyllas'. 

Det var troligt att Linde hade mött dessa personer på däck 5 eller 7, där han troligtvis befann sig, när slagsidan 
uppstod. Sten Anderson, sjöfartsverkets observatör i Kommissionen 1.5, klargjorde (sic) i DN att 

'Silver Linde mötte passagerare som rusade uppåt och skrek att vatten forsade in i hytterna under bildäck. Detta 
stöder teorin att vatten tagit sig in på bildäck (sic)'.  

Man kan här observera hur psykosen också spreds till observatör Sten Anderson i Kommissionen. Vittnen 
uppgav enligt Linde på däck 5 eller 7 att vatten forsade in i hytter på däck 1 tre meter under bildäck 2, och 
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Andersons slutsats var att det vattnet kom uppifrån, genom det vattentäta, solida bildäcket no. 2 ovanpå 
hytterna. 

Att vattnet forsade upp från däck 0, pga läckage gick tydligen inte att meddela. Trots detta klargjorde DN 
söndag 2 oktober att 

'Linde fullgjorde sin vaktrunda. Någon larmade om att något höll på att hända nere i fartyget. Linde skickades ner. 
Han hörde personer som skrek att vatten kommit in genom inredningen i hytterna under bildäck'.  

Vatten på däck 1 under bildäck kunde enbart ha orsakats av läckage i skrovet - på däck 0. Linde hade i själva 
verket avslutat sin vaktrunda som inkluderade däck 1 och 0 (utan att upptäcka något läckage) och återvänt till 
bryggan. Bryggan larmades senare - före slagsidan - om att det sannolikt var läckage i skrovet - eller vid rampen 
- och Linde sändes ned att undersöka ett par minuter innan slagsidan uppstod. Sten Anderson meddelade dock 
i DN samma dag, på tal om tredjemaskinist Treu och Sillaste, att 

'de såg vatten på bildäck'. 

Vad Anderson hänvisade till, var att Treu och Sillaste sett vatten läcka in vid den stängda, bogrampen 1.10 i 
överbyggnaden på en monitor i maskinkontrollrummet flera minuter efter att slagsidan uppstått. Men Sillaste 
hade inte sett något vatten på bildäck enligt (2). Däcket var ju fullt med lastbilar och personbilar och det gick 
inte att se däcket under dessa bilar på monitoren. Och var de fortfarande i kontrollrummet 1.48? Hade de inte 
sprungit rätt upp för att rädda sina liv? 

SILVER LINDE OCH DE ÖPPNA VATTENTÄTA DÖRRARNA - ENLIGT DN - SKROVLÄCKAGE 

INNAN SLAGSIDAN 

Linde har givit olika uppgifter vad som hände ombord strax före slagsidan och vilka som befann sig på 
bryggan. 

I Dagens Nyheter den 7 oktober uppger Linde för en estnisktalande svensk journalist (intervjun hade gjorts ett 
par dagar tidigare) att han var på bildäcket i överbyggnaden (garaget - däck 2) redan kl. 00.30 under 
vaktrundan, då fartyget drabbades av en smäll, så att Linde trillade omkull. Linde kontaktade bryggan och 
rapporterade och ombads att kolla förrampen och sedan fortsätta vaktrundan. 

Linde fann inget fel vid rampen, fortsatte vaktrundan ner i skrovet under bildäck på däck 1 och 0, sex vattentäta 
utrymmen med sju vattentäta dörrar, som skulle ha varit stängda, och fann tydligen inga fel. 

Lindes runda på däck 1 och 0 är intressant -se figur 1.3.2 i Figur 1.3.2 Lindes runda på däck 1 och 2. Sillastes 
flyktväg. Linde måste passera fem vattentäta dörrar på däck 1 för att kontrollera passagerarutrymmena där 
och två på däck 0 för att titta in i saunorna förut och konferensutrymmet akterut. Normalt borde dessa dörrar 
vara stängda till sjöss och Linde hade tvingats öppna och stänga dem vid passage. Då hade kraftiga 
varningsklockor ringt - och väckt passagerare som sov på däck 1, men alla dörrar var öppna, kanske t.o.m. 
blockerade i öppet läge och klockorna urkopplade. Kommissionen har aldrig frågat Linde om detaljer om 
detta, jfr 1.23. Inte heller DN, vilket är mera förklarligt. 

Lindes kollega Sillaste befann sig samtidigt enligt uppgift vid 'sewage tanks' styrbord om konferensrummen. 
Sillaste kunde, när slagsidan uppstod, ha rusat upp till däck 1 via en trappa och sedan aktertut till 
maskinkontrollrummet. Han skulle då ha träffat skräckslagna passagerare på däck 1. Alternativt rusade han 
akterut till generatorrummet genom tre öppna vattentäta dörrar och sedan klättrade han upp till 
kontrollrummet via en vertikal stege. 

Linde återvände till bryggan kl. 00.40 enligt DN där han rapporterade till 2/0 Peeter Kannussaar och såg 3/0 
Andres Tammes och kaptenen (Arvo Andresson). Allt var i ordning. 
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Linde noterade att färjans hastighet var 15 knop. Omkring kl. 00.45 ringde någon till bryggan och 2/0 
Kannussaar svarade. Det handlade om vatten på däck 1 (skrovläckage!), dvs inte bildäck no. 2. Kannussaar bad 
Linde att gå ner och kontrollera på däck 1. Linde gick ner i förliga trapphuset och nådde däck 4, där trappan 
reduceras i vidd. Där träffade Linde passagerare från däck 1 som meddelade att det var vatten på däck 1, dvs 
läckage. Linde kunde inte gå ner till däck 1 eftersom trappan var blockerad av personer som ville upp. Linde 
kontaktade bryggan med sin talkie-walkie och rapporterade. Den kraftiga slagsidan >30 grader åt styrbord och 
stabilt läge vid cirka 15 graders slagsida uppstod strax därpå. Linde tog sig upp till däck 7 och hjälpte 
passagerare att komma i livflottar. Linde berättar inte för DN om de två kraftiga smällar som väckte eller 
uppmärksammades av överlevande passagerare strax innan slagsidan. 

ÄNDRADE UPPGIFTER - INGET KONTROLL AV SKROVET 

I ett andra (av flera) uttalanden till Kommissionen har Linde meddelat helt andra uppgifter - han var på 
bildäcket senare (20) - alla tider är förskjutna 15 minuter.  

Han uppfattade en smäll och rapporterade denna till bryggan (2/0 Kannussaar) och ombads att kontrollera 
förrampen i fem minuter. Linde fann ingenting fel med rampen. Han återvände sedan till bryggan (Linde hade 
inte tid att kontrollera skrovet däck 1 och 0 - Missade han läckaget där? ) där han rapporterade till 2/0 Tormi 
Ainsalu (sic) och såg 4/0 Kaimar Kikas. Anledningen var att vaktbyte hade skett på bryggan kl. 01.00. Notera att 
'Estonia' hade två andreofficerare (2/0), Kannussaar and Ainsalu. 

Linde uppgav klart for Kommissionen att 2/0 Kannussaar och 3/0 Tammes hade lämnat bryggan - om kaptenen 
var där är oklart i detta uttalande. Tiden var emellertid efter kl. 01.00. I DN artikeln 7 oktober var dock Linde 
tillbaka redan kl. 00.45. 

Efter att Linde varit på bryggan en par minuter ringer telefonen och 2/0 Ainsalu svarar. Samtalet handlar om 
mystiska ljud vid rampen i överbyggnadens fördel (dvs inte om skrovläckage) och Linde beordras ner för att 
kontrollera. Linde går ner i förliga trapphuset till däck 5 där han ber receptionen öppna branddörren på däck 2 
till garaget (det verkar krystat eftersom Linde naturligtvis hade sin egen nyckel - han hade ju just besökt 
bildäcket). Då uppstår slagsida - 20 grader styrbord. Och sedan börjar passagerare komma upp från däck 1 som 
säger till Linde att det är vatten på däck 1. Linde följer med passagerarna till däck 7 och därifrån rapporterar 
han via talkie-walkie till bryggan (2/0 Ainsalu), att det är vatten på däck 1. 

Inget av Lindes vittnesmål stämmer med passagerares uppgifter om två smällar kl. 00.55-00.56 och slagsida kl. 
01.02. 

HANS WERMELIN (II) - FÄRJOR SJUNKER NÄR VISIR TRILLAR AV 

Måndag den 3 oktober uttalade sig konsulent Hans Wermelin igen i DN om olyckan. 

Wermelin meddelade att skepp sjunker (sic) med vatten i överbyggnaden ovanpå bildäck.  

Någon rättelse till denna helt felaktiga uppgift har DN aldrig publicerat. Vad DN borde ha rapporterat är, att 
fartyg kapsejsar med vatten i överbyggnaden på bildäck och sedan flyter upp och ned. Fanns det ingen expert i 
Sverige som visste något om fartygs stabilitet 1994 och att fartyg flyter på skrovet och enbart sjunker om 
skrovet vattenfylls - Arkimedes princip? 

Varför teg experterna? Eller censurerades de?  
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KRISGRUPPEN SAMMANTRÄDER 3 OKTOBER - KONTAKT MED DEN ESTNISKE 

STATSMINISTERN 

Samma dag (3 oktober) sammanträdde regeringens krisgrupp igen där följande personer var närvarande (25): 
statsminister Carl Bildt, Reidunn Laurén, Gun Hellsvik, Margaretha av Ugglas, Mats Odell, Göran Sellvall, Krister 
Thelin, Severin Blomstrand, Erik Brattgård, Michael Sahlin, Per Egon Johansson, Anders Iacobaeus, Jan-Olof 
Selén, Eva Westberg och Ingvar Paulsson. Även Ingela Thalén (s) från den tillträdande regeringen var med. 

De 16 personerna beslöt, bl.a. att Carl Bildt skulle ringa Laar (den estniska statsministern). Syftet med samtalet 
var att att framkalla en estnisk skriftlig begäran att Sverige övertog ordförandeskapet i den gemensamma 
haverikommissionen. Denna begäran förväntades Estland sedan inlämna till svenska ambassaden i Tallinn, som 
sedan skulle rapportera tillbaka till krisgruppen genom vanliga kanaler. Dokumentationen om denna begäran 
hemligstämplades sedan enligt svenska sekretesslagens 2 kapitel, och troligtvis (ej angivet) § 1 som avser 
uppgifter om Sveriges förbindelser med annan stat, varvid sekretess skall gälla "om det kan antas att det stör 
Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs". 

Varför Sverige plötsligt skulle leda haveriutredningen - som diskuterats mellan svenskar och finnar i 
Kommissionen redan 30 september - och varför det behövde hemlighållas, är oklart, men tydligen hade man 
redan beslutat att helt enkelt att skylla olyckan på visiret - och att det trillade av klockan 01.15, dvs 
manipulationerna skulle styras från Sverige. Just därför fick man senare manipulera Sillastes och Lindes 
tidigare vittnesmål och pressuttalanden som helt klart utvisade att slagsidan uppstod plötsligt strax efter kl. 
01.00. Att Sillaste redan då talade om att han sett vatten tränga in vid en läckande men stängd ramp flera 
minuter efter slagsidan är ju avslöjande. En läckande, men stängd ramp kunde aldrig ha orsakat olyckan - 
slagsidan. Linde däremot talade ju hela tiden om vatten på däck 1. Kommissionen fick därför senare ändra på 
allt - när den hittade på att rampen hade dragits helt ut av visiret innan slagsidan uppstod och tillåtit ett 
enormt vatteninflöde som skulle ha orsakat slagsidan (och omedelbar kapsejsning som aldrig skedde). Men 
det är att gå den tragiska historien i förväg. 

Olycksorsaken, t.ex. Bildts felkonstruerade bogvisir, diskuterades därför tydligen inte vid sammanträdet den 3 
oktober. Bildt hade redan lyckats plantera ett villospår och det var det enda som Kommissionen senare 
utredde. Intressant nog motsatte sig Thalén ett förslag att tillsätta en granskning av Sjöfartsinspektionen. 

--- 

15 Enligt författarens uppfattning fanns det enbart golv- och väggfasta konsoller och paneler i kontrollrummet på 'Estonia' som nog satt 
ordentligt fast. Det fanns inget golvfast bord mitt i kontrollrummet, som kunde lossna. 

16 Dvs Bildt var informerad om olyckan exakt 60 minuter efter Mayday sändes.  

17 Press Release from the Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia Immediate Release 30 September, 1994 18:00 (gmt +2) … Finnish 
authorities are now attempting to locate the ship. When the ship has been located it will be photographed to determine the next steps 
required. However, strong winds and rough conditions are expected to continue until Wednesday, next week, making any operations 
difficult. The Governments of Estonia, Finland and Sweden have pledged that they will do all that is necessary to uncover the cause of the 
disaster…The international commission has two main responsibilities:  
one, to investigate the causes of the disaster; and  
two, oversee and co-ordinate any further operations.  
In Tallinn, a Danish observer 1.5 has arrived, and experts from Finland and Sweden are also in Estonia to assist in the work of the 
international commission. … 

18 Se akt A2 i SHKs Estoniaarkiv. 

19 Press Release from the Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia Immediate Release 29 September, 1994 20:50 PM… The 
Commission reported that a Swedish survey vessel has been attempting to pin point the exact location of the 'Estonia', while the 
Commission has opened negotiations with several diving companies. … (Subj: Wreck of M/S Estonia found! Sent from: 
guchw@gd.chalmers.se 30/9 at 1700 (GMT+1) The Estonian Ministry of Foreign Affairs writes (se fotnot ovan) (in part): The [Government 
Crisis] Commission reported that a Swedish survey vessel has been attempting to pin point the exact location of the 'Estonia'. Swedish 
radio news just reported that the Finnish (not Swedish) survey vessel 'Suunta' localized the wreck of the 'Estonia' about half an hour ago 
(that is, at 1530 GMT)). 
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20 Själv befann sig författaren till sjöss i Medelhavet, när olyckan hände och ovan kalabalik i pressen publicerades. När man många år 
senare läser pressklippen från olyckan, slås man av intrycket att ett fåtal personer basunerade ut felaktig information om olyckan, och att 
massmedia okritiskt publicerade dem 1.44. 
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1.4 OLYCKSORSAKEN KLARGJORD 4 OKTOBER!  

Redan olycksdagen 28 september 1994 mobiliserade Räddningsverket/Räddningstjänsten svenska dykare att 
vara stand-by och den första dykningen på 'Estonia' ägde rum 30 september - 1 oktober från HMS 'Furusund', 
som inte hade några problem att lokalisera vraket. Enligt Håkan Bergmark (intervju december 1999), löjtnant i 
svenska flottan med dykning som specialitet som var med, var det två lag om sju dykare vardera som dök och 
filmade under minst 24 timmar. Resultatet blev minst ett hundratal 20 minuters videofilmer och loggar som 
dokumenterade dykningen. Resultatet av dessa dykningar meddelades emellertid aldrig till 
haverikommissionen, vilket är märkligt. 

Enligt haverikommissionen fotograferades vraket på 70 meters djup av två finska ROV (fjärrstyrda 
undervattens-) kameror (Jutta och Semi) först fem dagar efter olyckan, den 2 oktober 1994, utan dykare. 
Media talade om att man kunde se ett stort hål där visiret suttit i överbyggnaden, men det var fel - rampen 
var ju stängd.  

Man såg också en plastpåse på skrovet - den har senare påståtts innehålla sprängämnen - 4.1.21 Denna 
plastpåse hade tydligen lämnats vid Räddningsverkets dykning. Flera livbåtar uppgavs sitta kvar i sina dävertar. 
Enligt uppgift koncentrerades filmningen till överbyggnadens förliga del, där visiret enligt uppgift saknades. 
Kompletta bilder som visade att visiret verkligen saknades kunde dock ej visas! 

Videoupptagningen togs i fyra andelar mellan kl. 13.14.40 - 19.49.38, tillsammans 2 timmar 46 minuter, 
enligt finska myndigheterna (Lehtola i brev till författaren 1998) - men under 16 timmar enligt media. 
Författaren har erhållit olika uppgifter men tror numera att Lehtola ljuger - det handlar om redigerade filmer, 
alla sekvenser där visiret visas är bortklippta!. Videon (2 timmar 46 min.) finns i AIB-Finlands arkiv, dvs hos 
finska haverikommissionen. Videoupptagningarna gjordes från finska oljebekämpningsfartyget 'Halli', 
bemannad av Finlands flotta. Videoupptagningen sköttes av ROV-fotograferingsgruppen vid Finlands 
gränsbevakningsväsen. Kommissionen företräddes ombord på fartyget av dr Tuomo Karppinen och kapten 
Simo Aarnio 1.5.22 Det kan ju vara så att man var ute och filmade i 16 timmar, men att resultatet endast blev en 
kortare film. 

Senare uppgifter talar om tre finska videofilmer, mha två ROV-kameror: 'Jutta 1' filmen är mellan kl. 12.26 och 
18.54 med avbrott kl. 13.59 - 14.51 och kl. 15.15 - 17.28 - totalt tre timmar, fem minuter film, 'Jutta 2' filmen är 
mellan kl. 18.54 och 20.08 - en timme, tio minuter film, 'Simo 1' filmen är mellan kl. 13.14 - 20.04 med avbrott 
kl. 14.51 - 17.51 och smärre avbrott senare - tre timmar, 12 minuter film, dvs totalt sju timmar, 27 minuter 
videofilm sammanlagt. Men sannolikt filmade de två ROV-kamerorna åtta timmar vardera och enbart 
redigerade filmer arkiverades och gjordes senare tillgängliga för allmänheten. 

Tyvärr existerar inga videologgar, dvs skriftliga redogörelser vem som filmade, var och när, och vad som 
filmades. Det är mycket möjligt att all filmning mellan kl. 15.15 - 17.28 visade visiret vid vraket ... som man 
naturligtvis inte kunde visa.  

5 oktober 1994 registrerades '5 st video-filmer från ftg Halli, 1-2 okt, varav 1 st Betacam' hos SHK (akt B1) i 
Stockholm. 

Personer, som har sett de första, redigerade finska filmerna sedan den blivit officiell 1998, har konstaterat att 
kvaliteten är mycket dålig och att hela förskeppet inte visas - dvs styrbords sida av det översta öppna däck 4, 
åtta meter över vattenlinjen, bakom rampen - backdäcket - kan ej ses i sin helhet; enbart suddiga bilder av 
babords sida visas! Det är sannolikt att filmen redigerats för att inte visa visiret som hängde kvar på 
styrbordssidan. 

 

ENBART BABORDS SIDA VISADES/FILMADES VID FÖRSTA BESÖKET 
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I slutrapporten (5) fig 8.2 visas backdäcket - babords sida vid rampen - upprivet (enligt uppgift) på 65.2 meters 
djup kl. 13.52 3.10; kl. 13.53 tittar man på babords visirgångjärn, fig 8.16 i (5); kl. 14.02 tittar man på 
bottenlåset och bulten, fig. 8.15 i (5), 14.12 tittar man på rampens babords däcksgångjärn, fig. 8.11 i (5). Det är 
bara babordssidan och centerlinjen som visas - alla delar verkar befinna sig på ca 63-65 meters djup. Det finns 
inga bilder i denna film tagen den 2 oktober 1994 av backdäck styrbords sida om rampen, som borde vara på ca 
72-78 m djup (eftersom 'Estonia' låg med styrbordssidan neråt). Antingen fotograferade man inte denna del, 
vilket är mycket osannolikt, eller är bilder av den nedre styrbordssidan av backdäck bortredigerade på de 
tillgängliga filmerna, vilket är mera troligt. Anledningen skulle vara att visiret faktiskt hängde kvar på 
styrbordssidan den 2 oktober! Först den 9 oktober filmade man t.ex. baksidan av styrbordssidans visirlåsöra, 
fig. 8.18 i (5) på 67.6 meters djup men man filmade tydligen inte området strax över styrbords visirlås som 
uppvisar en jättelik sprängskada! 

I augusti 2002 filmade tjeckiska dykare styrbordssidan strax 
ovanför styrbordssidans visirlås. Där fann de ett stort, sprängt 
hål (se figur 1.4.1 t.h.). 

Detta hål finns ej dokumenterat på Kommissionens filmer eller 
i slutrapporten (5). 

Kommissionen konstaterade22 å andra sidan 1994 att deras film 
visade att skeppet hade saktat farten innan olyckan - denna 
observation finns ej med i slutrapporten (5), eftersom det 
visade att besättningen hade reagerat innan olyckan (slagsidan), 
troligtvis pga att kollision och skrovläckage rapporterats. 

Hur man kan se på film av ett vrak tagen efter olyckan att 
fartyget saktat ner innan olyckan är oklart - de kunde ju ha 
saktat ner efteråt och det var det som Kommissionen senare 
hävdade i slutrapporten (5). 

Fig. 1.4.1 - Sprängt hål i förskottet 

FALSK VRAKPOSITION 

Vrakets position bestämdes ånyo med GPS den 2 oktober 1994. Vraket hade lokaliserats, postionbestämts och 
filmats ett par dagar - 30 september - tidigare med ekolod och sonar. Vad som senare visade sig vara fel 
position meddelades 1.14 av Lehtola. Den falska vrakpositionen var 2 111 meter nordost om den riktiga. Vraket 
låg på internationellt vatten men i Finlands ekonomiska fiskezon. Färjans bogvisir befanns enligt uppgift vara 
försvunnet, vilket också ett par överlevande besättningsmän (och 4 andra överlevande) meddelat att de hade 
sett natten den 28 september, när de satt i livflottar i lovart om det sjunkande skeppet ca kl. 01.30, men dessa 
uppgifter var tillrättalagda. Rampen verkade vara stängd men öppen högst upp när fartyget flöt enligt samma 
källor och inget vatten kom in den vägen. Och visiret hängde säkerligen kvar på färjans läsida (styrbord) vid 
det tillfället, men det kunde man naturligtvis ej meddela. 

ETT STORT FÖREMÅL - VISIRET - HÄNGER KVAR VID FÖREN 

Söndagen den 2 oktober redovisades resultatet av 'Suunta's ekolodning (sonarbilden) av vraket den 30 
september 1.3 av doktor Nuorteva (finska statens hydrografiska byrå - en del av finska krigsflottan). 

"Intill fören finns ett stort föremål, som endera slitits loss eller hänger kvar på vraket. Föremålet skulle enligt 
Nuorteva kunna vara det skadade visiret eller en del av visiret" (DN 3.10).  

Världens ledande sjöfartstidning, Lloyd's List, i London rapporterade därför den 3 oktober att visiret hade 
lokaliserats vid vraket! SvD tillade att föremålet 

"var av samma storlek"  
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som visiret och att det syntes på samtliga fyra sonarbilder.  

Det enligt Dagens Nyheter påträffade stora föremålet intill fören, 
som antingen slitits loss eller hängde kvar, försvinner senare ur alla 
diskussioner. Föremålet var ju det försvunna visiret.23

Den bild som doktor Nuorteva hänvisar till kan eventuellt vara 
'sonar'bilden figur 1.4.2 t.h. av havsbotten med djupkurvor inlagda. 
Vid fören ser man en sju meter hög 'pyramid' på havsbotten som 
liknar visiret med sin undre del upp 1.14. En bild av vraket har senare 
skissats in ovanpå 'pyramiden'. Sökandet efter visiret började 
nämligen på andra ställen. Den 10 oktober meddelade estniska 
utrikesdepartementet att visiret fortfarande, efter en veckas letande, 
ej hade hittats. I ett pressmeddelande sade man istället att 

" ... Dr Nuorteva från Finland sade, att det inte var nödvändigt att fortsätta 
letandet efter det försvunna visiret innan olycksfärjans kurs och fart hade 
studerats ytterligare. Mr. Heimo Iivonen gör det arbetet nu."  Fig. 1.4.2 Visiret hängande vid vraket enligt 

Sjöfartsverkets sonarundersökning 

Det var en intressant bortförklaring. Kommissionen uppgav sedan att de letade under en vecka öster/söder om 
vraket - om det var öster/söder om den riktiga eller falska vrakpositionen är oklart. Letade de söder om den 
falska vrakpositionen var det, de facto, norr om den verkliga vrakpositionen - och hittade enligt uppgift inget 
visir. Att med sonar hitta ett 15x12x7 meter stort stålföremål på botten på 70-80 meters djup borde ha varit en 
barnsak. Uppgiften att man inte fann visiret hängande vid fören bör alltså tas med viss reservation. 

'ESTONIA' SAKTAR IN OCH ÄNDRAR KURS INNAN SLAGSIDAN 

Sedan studerade Iivonen, 1.5 och 1.20, 'Estonia's rutt före olyckan och kom tydligen på den briljanta idén att 
leta väster om vraket - falsk eller verklig position är oklart - och se, där 'hittade' man visiret den 18 oktober. 
Iivonen borde naturligtvis förklara, vad han fann om 'Estonia's kurs och fart före olyckan - rutten plottades ju av 
finska Utös radarstation, men den plotten har enligt uppgift kommit bort 1.13!24 Det antyddes igen att farten 
hade minskats före olyckan - kl. 01.00 - 3.18 f, vilket innebar att bryggan måste ha känt till att något var fel - 
slagsidan uppstod ju inte förrän kl. 01.15 enligt Kommissionen, kl. 01.02 enligt överlevande. Senare meddelade 
Kommissionen att kurs och fart var helt oförändrade ända tills efter att visiret skulle ha trillat av 1.9. Det fanns 
också uppgifter att farten ökade eller upprätthölls tills olyckan skedde och att 'Estonia' seglade nära 'Mariella' 
före olyckan.25 Visiret hittades enligt uppgift inte förrän den 18 oktober 1994 en sjömil väster om vraket, 
eftersom man hade letat förgäves öster/söder om 'vraket' i två veckor, 1.14 och 4.3, men den officiella 
förklaringen hur man lokaliserade visiret är inte övertygande. 

Dr. Nuortevas analys av sonarbilderna tagna den 30 september 1994 borde göras om vid en kompletterande 
undersökning av olyckan. Vad var det egentligen som dr. Nuorteva såg på sonarbilderna? Varför fick inga 
andra experter titta på bilderna? Och vad filmades 16 timmar av två finska ROV-kameror? Visiret? Varför är 
all delar av dessa filmer där visiret skulle ha befunnit sig bortredigerade?   

OLYCKSHÄNDELSEN - DET FÖRSTA OFFICIELLA OLYCKSFÖRLOPPET 4 OKTOBER - FYRA 

MISSVISANDE UPPGIFTER 

Den 4 oktober gjorde Kommissionen, som fortfarande inte var formellt konstituerad 1.5, ett uttalande i form av 
en press-release på engelska från estniska utrikesdepartementet kl. 18.30 - Interimrapport nummer 1. Meister, 
Forssberg och Lehtola meddelade åtta preliminära slutsatser - i fri översättning: 

 

1. Bortom alla rimliga tvivel orsakades fartygets kapsejsning av vatten samlat på bildäck (i överbyggnaden - 
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författarens anmärkning) och resulterande stabilitetsförlust. 

2. Vattnet kom in (i överbyggnaden - författarens anmärkning) vid förrampen. 

3. Bogvisiret (installerat i överbyggnaden - författarens anmärkning) förlorades under gång. Bottenlåsets 
skrovdel (som sitter två meter över vattenlinjen - författarens anmärkning) har befunnits skadat. Det är inte 
känt om skadan beror på utmattning eller överbelastning (eller var skadat tidigare - författarens anmärkning). 

4. Efter visirets förlust har vågorna slagit mot förrampen (i överbyggnaden - författarens anmärkning). 
Vågkrafterna har gradvis öppnat ramplåsen (vilket är märkligt - rampen öppnades ju utåt - författarens 
anmärkning). Det har lett till att vatten spillde in på bildäck (i överbyggnaden - författarens anmärkning). Det 
har fortfarande inte verifierats om ramplåsen skadats eller rört sig från stängt läge. Det har fortfarande inte 
verifierats om skrovskador, pga förlusten av visiret, har orsakat ytterligare läckor. 

5. Tidsförloppet har ännu inte klargjorts (det har aldrig klargjorts - författarens anmärkning). 

6. Det har inte varit möjligt att klargöra eventuella problem med rampens lås (i överbyggnaden - författarens 
anmärkning), som i sin tur kan förklara, varför rampen (i överbyggnaden - författarens anmärkning) öppnades 
av vågorna. 

7. Det har inte klargjorts vilka uppgifter om fara som var tillgängliga på kommandobryggan före olyckan, och 
vilka beslut som fattades.  

8. Inga signaler från EPIRB har mottagits. 

Det är alltså klart att Kommissionen redan den 4 oktober 1994 - fyra dagar efter att man ekolodat kring vraket 
och funnit ett stort föremål och två dagar efter att man fotograferat vraket i 16 timmar, men två veckor innan 
man, enligt uppgift, fann visiret en sjömil västerut - hade bestämt sig, bortom alla rimliga tvivel, att vatten, som 
trängt in överbyggnaden vid rampen ovanpå bildäck, hade fått 'Estonia' att 'kapsejsa'. 

'ESTONIA' KAPSEJSADE INTE - HON SJÖNK. TRE FUNDAMENTALA FEL 

Men det skedde ju aldrig - kapsejsning! - 'Estonia' sjönk 35-40 minuter senare utan att kapsejsa. Fartyget var 
då tydligen på väg tillbaka till Estland, fast man hade inte fastlagt 'Estonia's rutt den sista timmen. Visiret 
skulle tydligen ha förlorats före slagsidan uppstod kl. 01.15. 

Uppgift 1) om påstådd kapsejsning är bortom alla rimliga tvivel fel. 

Uppgift 2) om vatteninträngning vid rampen är bortom alla rimliga tvivel obevisad. Vittnena till detta - 
maskinbesättningen (Treu, Kadak och Sillaste) - ljög senare om hur de evakuerade maskinkontrollrummet efter 
att ha sett vattnet 1.48 vid en stängd ramp efter slagsidan uppstod. De ljög säkert om visiret, rampen, vattnet 
på bildäck, eller förfalskades deras uttalanden. De var sannolikt aldrig i kontrollrummet. De evakuerade 
omedelbart. De visste att 'Estonia' sjönk, pga läckage. 

Uppgift 3) är obevisad - Dr. Nuorteva hade ju sett att visiret hängde kvar vid fören. 

Hur Kommissionen visste att 

"4. … vågorna (har) slagit mot förrampen. Vågkrafterna har gradvis öppnat ramplåsen. Det har lett till att vatten 
spillde in på bildäck …"  

är okänt - ingen människa hade dittills i media talat om vågor som slagit mot rampen i överbyggnaden, som ju 
bara kunde ha skett om visiret hade trillat av, eller att ramplåsen hade öppnats av vågkrafter. Rampen 
öppnades ju utåt - vågkrafterna kunde enbart trycka rampen inåt mot tätningslisten och då borde rampen ha 
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blivit tätare (!) medan ramplåsen avlastades. Inga ramplås kan skadas av vågkrafter. Senare undersökning - 
efter att man ändrat olycksförloppet och hävdade att visiret hade dragit ut rampen helt - visar att ramplåsen är 
oskadade! 

Tre besättningsmän, Treu, Sillaste och Kadak, hade enligt uppgift sett vatten läcka in i överbyggnaden mellan 
stängd bogramp och karm efter slagsidan uppstod, och det är säkert att det inte kunde sänka fartyget eller 
orsaka slagsida. Linde som var vid rampen i fem minuter 5-10 minuter innan slagsidan såg inget vatten läcka in.  

Normalt leder en viss mängd vatten i överbyggnaden till 
kapsejsning - dvs att fartyget flyter upp och ned. Det 
finns 100-tals exempel på det, t.ex. färjan till höger och 
'Jan Heweliusz' 1993. 

För att sänka fartyget måste skrovet under 
överbyggnaden och bildäcket vattenfyllas och där befann 
sig Treu, Sillaste och Kadak - i maskinkontrollrummet. De 
ljuger senare om sin flykt från den platsen. En annan 
besättningsman, Linde, som hade varit på plats i 
överbyggnaden däck 2 och nere i skrovet däck 1 30 och 
5-10 minuter före slagsidan uppstod, hade emellertid 
inte sett något läckage alls varken vid rampen i 
överbyggnaden eller nere i skrovet - allt var OK. 

Fig. 1.4.3 Kapsejsad färja - flyter 

Fem år efter olyckan vet vi att vågor aldrig slog mot rampen, som Kommissionen hävdade. Kommissionen 
meddelade ju 1997 i slutrapporten att det var visiret som drog ut rampen direkt, vilket motsades av 
besättningen som noterade en stängd ramp flera minuter efter slagsidan uppstod. 

Och vi vet vad som skulle ha hänt om rampen hade dragits ut helt 1.1 - enorma mängder vatten hade snabbt 
trängt in i överbyggnaden med omedelbar kapsejsning som följd och flytning med skrovet uppochner. Det hela 
borde ha skett med ett enormt dån - först det inströmmande vattnet som slog sönder allt på bildäck, sedan när 
allt löst i däckshuset föll ner i lä. I verkligheten verkar allt ha skett totalt annorlunda enligt överlevande 
passagerare - först två smällar (som sannolikt var en kollision och skrovläckage) och plötsligt, kl. 01.02, rullade 
fartyget mycket och fick stor slagsida åt styrbord >30° då panik uppstod - sedan rätade hon upp sig och 
ombordvarande kunde evakuera till öppna däck 2.1. 

MÖRKLÄGGNINGEN DRAS IGÅNG 

Men efter denna dag, 4 oktober 1994, utredde Kommissionen aldrig några som helst andra olycksbidragande 
orsaker än vatten i överbyggnaden på bildäck! Hela utredningen skulle hädanefter bara bekräfta vad tre 
personer - Meister, Forssberg och Lehtola - utan formell skeppsteknisk utbildning, hade hittat på, bortom alla 
rimliga tvivel, under en stressig vecka (några tekniska experter var ännu icke utsedda). Lehtola har senare 
avslöjats som en lögnare - han uppgav en falsk vrakposition och ljög om sprängladdningar vid fören. Forsberg 
ljög om ett brev våren 1997 och avgick eller fick sparken som generaldirektör i Statens Haverikommission och 
signerade aldrig slutrapporten. Meister hade avgått redan 1996. Meister visste att hela utredningen var en 
svensk mörkläggning. Och vem var det som skrev ovan press-release? Det var sannolikt varken Forssberg, 
Lehtola eller Meister utan Börje Stenström, men de tre, Meister, Lehtola och Forssbreg meddelade alltså den 4 
oktober att visiret hade förlorats under gång och att vågorna sedan hade slagit mot rampen och öppnat den, 
men inte att visiret hade dragit ut rampen. Vatten hade bara trängt in i överbyggnaden vid den otäta rampen 
som tre vittnen uppgivit. Alla uppgifter är idag helt obevisade och ingen av de tre kan förklara varför och hur de 
så snabbt kunde enas om detta märkliga olycksförlopp. Kommissionen anger inga som helst uppgifter att 
svenska flottan Bergmark/HMS Furusund redan dykt på platsen. 

Det är intressant att notera att Kommissionen vid denna tidpunkt alltså inte hävdade att förrampen öppnats 
helt av visiret och sedan stängts igen efter sjunkningen. Det var inte möjligt, eftersom inga vittnen då stödde 
den uppgiften. Vittnen hade rapporterat en stängd ramp! Senare har inte heller några vittnen angetts som sett 
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en öppen ramp. Kommissionen har meddelat att vissa vittnen såg visiret försvunnet när fartyget sjönk - men 
frågan är fortfarande öppen om visiret satt kvar när slagsidan uppstod 30 minuter tidigare. 

Istället sade Kommissionen att det inte var möjligt att klargöra eventuella problem med rampens lås, som i sin 
tur kunde förklara, varför rampen öppnades av vågorna - OBS - icke av visiret. Rampens lås har senare aldrig 
beskrivits av Kommissionen. Tidsförloppet har aldrig klarlagts! Hur och varför 'Estonia' sjönk meddelades ej, dvs 
hur skrovet vattenfyllts. Överlevande AE:s uppgifter 2.12 i media den 30 september ignorerades. 

DN meddelade 4 oktober emellertid att 

"visiret hade slitits bort" 

utan bevis naturligtvis, och om det hade orsakat olyckan var naturligtvis inte givet. 

" 'Estonia bärgas!" 

skrev man också - vilket aldrig skedde. Börje Stenström 1.5 meddelade att 'Estonia' använde Atlantlåset som 
extra säkerhet (att hålla visiret på plats) men det var säkerligen skadat tidigare 3.8. 

Den 5 oktober sammanträdde regeringens krisgrupp i Stockholm (25). Närvarande var Reidunn Laurén, 
Margaretha af Ugglas, Bo Könberg, Mats Odell, Ingela Thalén, Laila Freivalds, Göran Sellvall, Krister Thelin, 
Severin Blomstrand, Michael Sahlin, Per Egon Johansson, Anders Iacobaeus och Alf Stenqvist. En okänd 
tjänsteman uppgavs ha informerat den nya ministern Ines Uusmann om vad man gjort. 

Regeringen Bildts krisgrupp upphörde sedan och lämnade över ärendet till den nya regeringen. 

DEN FÖRSTA KRISGRUPPEN SOM LEDDE MÖRKLÄGGNINGEN 

En sammanfattning av politiker och statstjänstemän i krisgruppen under Mats Odells ledning och deras närvaro 
- ett x - visas nedan. 

Namn/titel 28/9 d/k 29/9 30/9 3/10 5/10 

Carl Bildt* - statsminister (a)/x x x x . 

Anders Björck* - försvarsminister x/- x x . . 

Inger Davisson* - civilminister x/- x . . . 

Gun Hellsvik* - justitieminister x/- x . x . 

Bo Könberg* - sjukvårdsminister x/- . . . x 

Reidunn Laurén* - biträdande justitieminister x/x x x x x 

Mats Odell* - kommunikationsminister (ordf.) x/- x x x x 

Alf Svensson* - biståndsminister x/- . . . . 

Margaretha af Ugglas* - utrikesminister x/- x . x x 

Peter Egardt* - statssekreterare (statsrådsberedningen) x/x . . . . 

Göran Sellvall - expeditionschef (statsrådsberedningen) x/- x x x x 

Lars Christiansson* - presschef (statsrådsberedningen) x/x x x . . 

Krister Thelin* - statssekreterare (justitiedepartementet) x/x x x x x 

Severin Blomstrand - rättschef (justitiedepartementet) x/- x . x x 

Per Egon Johansson* - statssekreterare (kommunikationsdep.) x/x x x x x 

Tomas Norström (justitiedepartementet) x/- x . . . 

Anders Iacobaeus - rättschef (kommunikationsdepartementet) x/- x x x x 

Jan-Olof Selén - dep.råd (kommunikationsdepartementet) x/- x x x . 
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Lars-Åke Nilsson -/x . x . . 

Alf Stenqvist - dep.sekr. (kommunikationsdepartementet) . . x . x 

Erik Brattgård . . . x . 

Michael Sahlin . . . x x 

Ewa Westberg . . . x . 

Ingvar Paulsson - exp/rättschef (Civildepartementet) . . . x . 

Olof Ehrenkrona -/x . . . . 

Jonas Hafström* - departementsråd (statsrådsberedningen) -/x . . . . 

Peter Teiler -/x . . . . 

(a) Bildt var i Åbo. (*) politiker och politiskt tillsatta tjänstemän märkta med * 

Om krisgruppens medlemmar var medvetna om att de utsattes för en massiv desinformationskampanj 
mellan 28 september och 5 oktober 1994 av t.ex. Lars Christiansson är oklart. Ingen i krisgruppen har senare 
uttalat kritik mot att en falsk vrakposition och falsk olycksorsak fastställdes under en vecka och att ingen 
korrekt olycksutredning ägde rum eller att Sverige bröt mot egna och internationella lagar och bestämmelser 
om olycksutredningar. Naturligtvis var flera i krisgruppen medvetna om att man beslutat att presentera en 
falsk olycksorsak/mörkläggning - visiret - och att inget annat skulle utredas. 

Den 6 oktober basunerade Sjöfartsverkets olycksutredare Sten Anderson ut i DN att 

'Man kan köra bogen ur vilket fartyg som helst'. 

Det var ett idiotiskt uttalande utan sanningshalt men passade bra in i mörkläggningen. Ingen från Sjöfartsverket 
meddelade att oskadade färjor typ 'Estonia' faktiskt slår runt och flyter upp och ned - kapsejsar - med vatten i 
överbyggnaden ovanpå bildäck. Och trots att man tydligen kan köra bogen ur ett fartyg, har varken 
Sjöfartsverket eller Kommissionen aldrig senare krävt hastighetsbegränsningar hos fartyg i svår sjö, 1.47 och 
3.6. I verkligheten - som ingen brydde sig om - uppstår en kraftig smäll och vibrationer om förskeppet slår i en 
våg, som hörs och känns över hela fartyget, och man saktar in. Det är rutin. Och ingen bekymrade sig om 
bogrampen. 

Intressant nog meddelade aldrig Sjöfartsverket att 'Estonia' flöt på skrovet och aldrig kunde sjunka så länge det 
var oskadat och att det borde vara av intresse att undersöka skrovet för skador, som kunde ha sänkt henne. 
Och Kommissionen undersökte aldrig förr eller senare 'Estonia's skrov. Det var bara ett enda tjatande om att 
överbyggnaden flera meter över vattenlinjen hade vattenfyllts efter att visiret trillat av och rampen dragits helt 
ut, dvs lastats med vatten men inte vad som händer i det fallet - omedelbar kapsejsning. 

SILVER LINDE - EN FÖRSTA 'SMÄLL' 

Den 7 oktober publicerade DN en intervju med vaktmatros Silver Linde av DNs estnisktalande journalist Mert 
Kubu. Intervjun var säkerligen flera dagar gammal, dvs Linde meddelade saker och ting, som han senare 
ändrade inför Kommissionen. Linde meddelade att han erfarit en smäll ombord kl.00.4026 estnisk tid, då han 
var på bildäck. Linde visste ej vad som orsakade smällen, t.ex. att en våg slagit emot förskeppet. Rampen var 
tät. Kl. 00.45 (sic) var Linde tillbaka på bryggan och träffade andrestyrman Kannussar och tredjestyrman 
Tammes. Kl. 01.02 anlände kapten Arvo Andresson på bryggan. Det är aldrig tal om vaktbyte kl. 01.00, som 
meddelats i slutrapporten (5). Sedan kom larm om vatten på däck 1, som mottogs av Kannussar per telefon. 
Linde lämnade bryggan. Sedan uppstod plötslig slagsida. I slutrapporten (5) kapitel 6 berättar Linde en helt 
annan historia som skall passa Kommissionens uppfinning. 
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DEN NYA KRISGRUPPEN 

I Stockholm bildar den nya (s)-regeringen en ny grupp att hantera Estoniaärendet (25). Där ingår Ines Uusmann, 
Jan Nygren, Kjell Lindström, Siv Gustavsson, Jan-Olof Selén och Alf Stenqvist. Jan-Olof Selén får uppdrag att ta 
fram underlag till beslut för regeringen. Detaljer om den nya krisgruppens arbete saknas. Jan-Olof Selén avvisar 
dock ett förslag från en mycket seriös dykfirma - Stolt-Comex (se nedan) - att bärga alla omkomna till 
självkostnadspris. Det hade kunnat göras mycket snabbt och enkelt. Anledningen till detta negativa beslut var 
att visiret fortfarande befann sig hängande vid - under - vraket och att Stolt-Comex inte skulle notera detta. 
Kommissionen hade ju meddelat att visiret hade trillat av långt innan 'Estonia' fick slagsida och sjönk efter att 
ha drivit 35 minuter. Visiret skulle befinna sig 1 560 meter västerut. 

HANNES KADAK 

Den 8 oktober hade DN en intervju med motorman Kadak, som meddelade att slagsidan gick upp mot 50 
grader, då allt började rasa. Kadak befann sig i verkstaden när slagsidan uppstod och tog sig till 
kontrollrummet. Kadak gick sedan ut genom de vattentäta dörrarna vid evakueringen och stängde ej dörrarna, 
då viss personal (Treu) var kvar. Kadak gick tydligen in i maskinrummet och upp genom nödutgången i 
skorstenen när slagsidan var >45 grader. I slutrapporten (5) meddelar Kadak helt andra saker 1.48. Normal 
nödutgång från kontrollrummet är via en vertikal tre meters stege till bildäcket eller via vanliga trappor som 
bara nås genom att passera vattentäta dörrar (som borde ha varit stängda till sjöss)!  

NY FILMNING AV VRAKET OCH VISIRET (!) 

Den 9 oktober filmades vraket på nytt av ROV av det finska kustbevakningsfartyget 'Tursas' med Tuomo 
Karppinen ombord igen, dvs den verkliga vrakpositionen var då väl känd av tre finska fartyg. Anledningen, 
varför man filmade vraket en andra gång, kan verka förbryllande, men det fanns nog ett mycket gott skäl 4.1 - 
man (Stenström och Karppinen, m.fl.) ville se resultatet av bortsprängningen av visiret under vatten och filma 
styrbordssisdan där visiret hade hängt tidigare, men det kunde man naturligtvis inte meddela. Man filmade 
säkert även visiret på havsbotten under vrakets förskepp. Resultatet blev två filmer av Tursas 9-10 oktober 
1994 mellan kl. 21.55 - 02.19. Man filmade ca 4h18m. 

4 (sic) filmer sändes emellertid till SHK. Den 14 oktober 1994 registrerades '4 st videofilmer (ramp, visir m.m.) 
tagna 94-10-08--09' hos SHK (akt B2). Filmerna (4 band) som sändes till SHK har senare redigerats till två band + 
ett sammandrag och arkiverats i samma akt B2. 

ÖPPNA VATTENTÄTA DÖRRAR 

Den 10 oktober meddelade DN att de vattentäta dörrarna, 1.23, i skrovet under bildäck på 'Estonia' var 
öppna vid olyckan.  

Kommissionen utredde aldrig saken, dvs om skrovets vattentäta indelning fungerade. Slutrapporten innehåller 
inga uppgifter om de helt felaktiga vattentäta dörrarna - som alltid var öppna! 

BÄRGNING AV DÖDA 

Den 11 oktober meddelades i svenska pressen att det norska dykföretaget Stolt Comex skulle lätt kunna bärga 
alla omkomna för cirka SEK 2 millioner (åtta dagar à SEK 250 000:-). Priset motsvarade bara direkta utgifter för 
Stolt Comex, som inte ville göra en vinst på dykningen. Det hela var en fin gest - sjömän hjälper varandra, i 
detta fall till nominellt pris. Erbjudandet27 gällde bara ett par dagar, eftersom Stolt Comex av en händelse hade 
sin utrustning på plats i Helsingfors. Stolt Comex hade redan den 28 september 1994 - olycksdagen - givit 
samma erbjudande till den estniska regeringen, 1.2 fotnot 14. Ingen i Estland, Finland eller Sverige svarade på 
erbjudandet inom angiven tid. Ines Uusmann ansåg att det inte kunde vara fråga om ett seriöst företag och hon 
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tyckte det var oetiskt av dem att ligga vid Hangö och vänta för att profitera (?) på olyckan (25). I december, då 
erbjudandet inte längre gällde, avslog svenska regeringen (Ines Uusmann) det. 

Stolt-Comex hade redan tidigare - 6 oktober 1994 - gjort sitt erbjudande skriftligt att bärga alla omkomna till 
svenska regeringen. De hade all utrustning och personal på plats. Men regeringen gav inget svar - det borde 
ju ha varit självklart att direkt tacka ja! Anledningen torde ha varit följande, förutom att visiret fortfarande 
befann sig under vraket, bortsprängt: Om Stolt-Comex hade bärgat alla omkomna - vilket de hade tidigare 
erfarenhet av - redan i oktober 1994 skulle regeringen senare inte kunna använda de omkomna som svepskäl 
för den s.k. gravfridslagen 1.19 som förhindrar kompletterande undersökning av vraket att finna den riktiga 
olycksorsaken. Genom att behålla de omkomna nere vid vraket kunde man alltid skylla på dem när 
oklarheter framkom under olycksutredningen. Filmer av vraket och visiret redigerades - de visade omkomna 
sade man - när det troligtvis var andra saker som visades, t.ex. visiret. Senare har svenska regeringen avslagit 
alla förslag att bärga de omkomna - etiska skäl skyller man på. Men det enda riktigt logiska skälet är att - 
med de omkomna omhändertagna - finns det inga inga hinder för en korrekt undersökning av vraket.  

För en korrekt undersökning av vraket ägde aldrig rum 1994 och det som rapporterades 1994-1997 
manipulerades för att 'passa' den förfalskade olycksutredningen. Allt detta kommer att beskrivas i denna 
bok. Att de omkomna användes som 'gisslan' att förhindra en korrekt olycksutredning blir alltmer troligt ju 
längre tiden går och ju fler bortförklaringar som presenteras. Bildts lögn om visiret har följts av en störtflod 
av lögner om allt som handlar om olyckan. 

SJÖFARTSVERKETS FÖRSTA OFFICIELLA RAPPORT 

Sjöfartsverkets första officiella rapport, supplement 502 i (5), skriven av Sjöfartsverkets rättschef Johan Franson 
1.16 vad Sverige kunde göra med vrak och omkomna överlämnades till kommunikationsminister Uusman den 
11 oktober - Sverige hade i teorin inga förpliktelser. Att statstjänsteman Fransons Sjöfartsverk var jävigt hade 
inte uppmärksammats. Sjöfartsverket hade kontrollerat färjan sedan 1980 eftersom den besökte Sverige 
varannan dag utan att hitta ett enda fel, men det fanns massor av fel och defekter på färjan som man 
struntat i. Detta kommer att beskrivas senare i boken. Den 14 oktober kom en extra krönika av Gunnar 
Fredriksson i Aftonbladet med titeln 

"Havet är en värdig grav". 

Några dagar senare kom Yrsa Stenius i samma ärende. Uppväxt i Finland hade Yrsa ett litet annat perspektiv:  

"Lever man i skuggan av en makt som Sovjetunionen, som när som helst kan hota landets självständighet, så 
känner också medierna ansvar för att inte bruka yttrandefriheten hur utmanande som helst.”  

Strax efter att Kommissionen hade utsetts, så hade det svenska politiska etablissemanget tydligen bestämt att 
varken bärga vrak eller omkomna, fastän officiellt besked inte gavs förrän den 15 december 1994 1.19. 
Yttrandefrihet får inte skydda ett lands självständighet. 

Detta mycket tidiga beslut att inte bärga vraket, långt innan olyckan hade utretts, är naturligtvis en skandal. 
Visst beslöt regeringen senare att besiktiga vraket med dykare 1.16 men den besiktningen var en annan 
skandal - man gjorde aldrig en korrekt undersökning av hela undervattensskrovet, som var lätt åtkomligt på 
havsbotten, om det var oskadat. 

Istället meddelade man helt medvetet ett stort antal falska uppgifter om vraket. 

I efterhand kan man konstatera att det fanns goda skäl för det, vilket kommer att framgå av följande 
beskrivning. Men olyckan måste utredas - trots att man redan den 4 oktober i princip hade kungjort en helt 
uppfunnen olycksorsak och ett 100% förfalskat olycksförlopp - ett avslaget visir! 

--- 
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21 By Jan Lindroth TURKU, Finland, Oct 4 (Reuter) - The 'Estonia', a ghost ship lying at the bottom of the Baltic Sea, is keeping its secrets -- 
for the moment. Remote-controlled video cameras have shot 16 hours of footage of the wreck of the huge car and passenger ferry that 
sank a week ago, but the ship's windows simply reflect the camera lights, refusing thementry. Inside the vessel are the bodies of more than 
800 men, women and children, their lives ended suddenly when a pleasure cruise over the Baltic Sea turned into a nightmare as water 
rushed in through the ferry's front door. "It looks a little like a ghost ship, but of course we can only see parts of the ship through the 
cameras, only a few square metres at a time," said Tuomo Karppinen, a member of the board of inquiry examining the disaster. Karppinen, 
who has seen almost all of the footage, told Reuters no bodies had been seen. The grainy film footage gives an ironic sense of calm and 
tranquillity, as the remote controlled machines glide along the exterior of the ship."We have seen no bodies, not one, and we did not see 
anything dramatic. There are very few objects around the vessel, just a newspaper, a plastic bag, things like that," he said. The images have 
concentrated on the Estonia's bow section -- or lack of one. The footage showed the bow door, which acts as the bow of the ship and lifts 
up in port, has been torn off. A gaping hole is seen where the 50-tonne door should be. The camera moves slowly along the hull of the 
white-painted ship,picking out its name and port of origin, "Estonia, Tallinn," before showing lifeboats hanging uselessly from derricks. 
The cameras zoom in on the bridge, where Captain Aavo Andressen is said by Estonian authorities to have gone down with his ship. The 
flashlights are reflected in the windows, which refuse to reveal the interior. "We tried to film through the bridge but we did not see 
anything there," said Karppinen. The remote controlled cameras are likely to shoot further footage in coming days. The video camera did 
not linger outside ordinary cabin windows, where each one probably conceals a horrible secret. Of the more than 1,000 passengers and 
crew, most of those who escaped shortly after midnight last Wednesday were on the top decks, enjoying a drink in the bar or one of 
several shows put on during the 12-hour voyage. Below decks, the older passengers, or families with young children were in their beds and 
asleep when the ship lurched and sank suddenly. They are probably still trapped in their cabins. 

22 This morning's (Oct. 4, 1994) Hufvudstadsbladet (Helsinki) writes: Video film supports the theory about Estonia wreck. The stem visor 
disappeared - the interior ramp damaged. The ferry disaster of a week ago, the worst ever to have taken place on the Baltic Sea, was 
caused by the loosening of the ill-fated m/s 'Estonia's stem hatch. The ship is lying on the sea bed south of Utö with its stem visor 
completely detatched. This is what is shown by the video footage which the international investigatory commission in Turku was provided 
with on Monday. "First the lock of the stem visor broke. This permitted the visor to move, and then the stresses on it increased," says Tuomo 
Karppinen, the member of the Finnish commission who directed the filming of the wreck and presented the material for the press in Turku 
on Monday evening. The ramp which in raised position is supposed to function as a water-tight barrier behind the stem visor did not 
withstand the sea water after the visor was gone. The ramp is still on its hinges but has been opened about a meter at the upper 
extremity. "The amount of water which forced its way in onto the car deck is judged to have been of sufficient quantity to make the ship 
lose its stability, and this resulted in the vessel capsizing," the investigatory commission says in its statement. The under-water cameras also 
show that the vessel had lowered its speed before the accident. Even though we now know the way by which the water began to force 
itself into the 'Estonia', we still do not know why. The investigatory commission will try, among other things, to determine if it was a 
sudden stress or cracks in the metal which made the lock of the stem hatch give way. 

23 'Estonia' sjönk med aktern först och författaren antar att aktern slog i botten först på 73 meters djup redan kl. 01.32. Sedan lade sig hela 
skrovet på botten och fören hamnade sist på 83 meters djup cirka 150 meter österut kl. 01.36. Klockan på bryggan stannade vid kl. 01.35. 
Föremålet vid fören måste därför helt enkelt ha följt fartyget ner till botten. Det kan inte ha trillat av när 'Estonia' flöt. En hydrografisk 
karta av vraket och dess omgivning med noggranna djupkurvor varje meter publicerad av Sjöfartsverket 1996 utvisar inget löst föremål vid 
sidan om vraket men väl ett föremål ovanpå eller under fören. 

24 ahrvid@linnea-grind.stacken.kth.se (Ahrvid Engholm) writes: It must be stressed that we do not yet know the exact times for a lot of 
things…. There are 'speculations' that the bridge of 'Estonia' had some strange indications:- about 20 minutes before, but we don't know 
for sure. … I've used the Finnish time (or EET) throughout … At 12.00 EET (= Finnish time) the captain changes course from west to more 
south and decreases the speed from 15-16 knots to eight knots. This can be verified by the Utö fort radar station's observations. At the 
same time one of the crew members, a fireman, makes his hourly routine check around the ship and on the car deck and doesn't notice 
anything exceptional. The course change and the decrease of speed was 'probably' made to turn the ship more to the wind and thus make 
the trip more pleasant to those passengers who were still in the restaurants and night club. The course could be corrected later when the 
restaurants would be closed and people were sleeping. Shortly before 01.00 EET the speed was lowered to five knots. This again according 
to Utö radar observations. The ship maintained this speed the rest of the time. At 01.00 EET … the car deck was still completely dry but (the 
watchman) heard some loud noise from the bow, went up to the bridge and reported about his observation. … 

25 STOCKHOLM, Oct 5 (Reuter) - A Swedish ship captain said on Wednesday his ferry -- travelling as fast as he dared -- was overtaken by 
the 'Estonia' car ferry shortly before it sank last week, with the loss of more than 900 lives. Jan-Tore Thörnroos, captain of the car ferry 
'Mariella', told Swedish radio he was sailing at 10 to 12 knots, the maximum speed he considered safe in the Baltic's stormy seas last 
Wednesday night. "My judgement is that the 'Mariella' could not go faster than 10 to 12 knots in that sea and wind," Thörnroos said, 
estimating the 'Estonia' was travelling at around 15 knots. Thörnroos, whose ship was sailing from Helsinki to Stockholm, said the 'Mariella' 
and the 'Estonia' sailed side by side for several hours before the Tallinn to Stockholm vessel pulled away*. "It's obvious that the faster you 
sail in such high seas, the more pressure there will be on the hull," Thörnroos said. The 'Estonia', carrying more than 1 000 people, sank 
early last Wednesday when its bow door broke off in the heavy seas, allowing water to flood into the ship and sink it. Thörnroos said the 
'Estonia' was around nine nautical miles ahead of the 'Mariella' when it sank. The 'Estonia' had disappeared by the time the 'Mariella' 
arrived, but its crew rescued several survivors. REUTER. 

(* när 'Estonia' sände Mayday befann sig 'Estonia' ca 8-9 sjömil SSV om 'Mariella', dvs hade inte alls 'pulled away'. Mariella seglade akter 
om 'Silja Europa' som gjorde >15 knop tom kl. 00.54 - Tabell 5.6 i (5)). 

26 I DN används svensk tid, som här ändrats till estnisk/finsk tid. Linde dömdes i Finland 2001 för narkotikasmuggling med en annan färja. 
Linde hävdar att han är oskyldig http://www.balticstorm.com. 
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27 APn 10/05 0217 Ferry SinkingCopyright, 1994. The Associated Press. All rights reserved.By MATTI HUUHTANEN Associated Press 
Writer TURKU, Finland (AP) -- Salvage teams from several countries have wamped investigators with offers to refloat the ferry 'Estonia' or 
retrieve bodies trapped in the vessel on the Baltic seabed ... "We've had all sorts of offers…" Tuomo Karppinen … said Tuesday . "However, 
we cannot make decisions on retrieving the bodies or refloating the ship. Those will happen at a much higher, political level" … He did not 
say how the salvage teams proposed to bring up the bodies, or how much money they might be asking for the job….. A Swedish member of 
the nine-man commission, Olof Forssberg, said his government was under pressure to find the lost bodies. "I think we should do everything 
in our power to refloat the ferry," Swedish Prime Minister Carl Bildt said Tuesday. … Ingvar Carlsson, who will replace Bildt as head of the 
Swedish government Friday, said efforts should be made to bring up the wreck. But investigators say the cost could be prohibitive. "There's 
a good case for floating the vessel but we are talking in sums upward of $100 million," Karppinen said. "At the moment, there's a fifty-
fifty chance of it happening." A Norwegian salvage vessel was bound for the accident spot, some 70 miles south of Turku, Finnish radio 
reported. The ship could be ready to begin work as early as today, said … a representative of Stolt Comex Seaway, which owns the salvage 
ship. Kari Lehtola … said it was too early to say whether salvaging the vessel was feasible. "We really just don't know at this stage," Lehtola 
said, after viewing 16 hours of video film taken by underwater robot cameras. Investigators decided Tuesday to retrieve more sonar 
pictures of the wreck before taking further action. … 
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'Marin olycksutredare avser person eller personer med kvalifikationer och utsedda att undersöka en sjöolycka, eller 
händelse, under procedurer fastställda i nationell lag för att underbygga sjösäkerhet och skydd av den marina miljön' 

IMO res. A.849(20) 4.7  

'Erfarenheten av tidigare ... haveriutredningar - om ... Estonia, - visar att inte ens en grundlig, offentlig genomgång är nog 
för att skingra den folkliga misstron. Det har uppstått ett glapp mellan medborgarna och makten. Utredningar hamnar lätt i 
våningen ovanpå, även när de har ett inslag av "medborgare". Den mångnationella haverikommissionen som granskade 
(sic) Estonias förlisning blev förlamad och ifrågasatt just för att parterna hade tillvaratagit nationella intressen snarare än 
sanningssökandet. 
... Därför måste vi lyfta blicken från den snäva nationalstaten också i detta avseende och hämta utredarna från ett annat 
land. Det finns många tänkbara kandidater. Lämpligast vore kanske en grupp av utländska experter från skilda områden ...' 

Niklas Ekdahl, DN (ledare) 6 januari 2005  

  

1.5 KOMMISSIONEN UTNÄMND DEN 10 OKTOBER 

Oavsett det faktum att beslut om en Kommission fattades redan den 28 september och att en 'Kommission' 
började arbeta informellt redan den 28/29 september (Kommissionen diskuterade bärgning av omkomna 
med Stolt Comex redan den 28 september) och att Kommissionen redan hade meddelat en sannolik 
olycksorsak den 4 oktober, så kungjordes namnen på Kommissionens medlemmar inte förrän den 10 oktober 
1994 kl. 17.00 (GMT+2) enligt tabell 1.5 (3). Den svenska begäran 1.3 den 3 oktober - att Sverige skulle leda 
Kommissionen - hade ignorerats av Estland 

Tabell 1.5 - Ursprungliga medlemmar i Kommissionen 1994. 

Estland 

Andi Meister - Ordförande - Transport och kommunikationsminister 

Uno Laur - Medlem - Sjökapten, konsult åt handelsflottan 

Indrek Tarand - Medlem - Ständig sekreterare, Utrikesdepartementet 

Finland 

Kari Lehtola - Medlem - Direktör, Disaster Research Planning Committee 

Heimo Iivonen* - Medlem - Verkställande direktör, Sea Rescue Service 

Tuomo Karppinen* - Medlem - Forskare, Hydrodynamics 

Sverige 

Olof Forssberg* - Medlem - Generaldirektör, Statens Haverikommission 

Hans Rosengren* - Medlem - Sjökapten, nautisk utredare, SH 

Börje Stenström* - Medlem - Civilingenjör, sjöhaveriutredare, SHK 

Danmark 
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Niels Mortensen - Observatör - Deputy Chief of Division, Casualty Investigation and Supervision Board 

De med * märkta var medlemmar i Marine Accident Investigators International Forum, MAAIF, som förbinder 
sig att följa FN:s resolutioner och lagar om samarbete och reglerför sjöhaveriutredningar. Under utredningens 
gångs bröt Kommissionen konsekvent mot dessa regler och principer. 

Andra experter och observatörer utsågs då och senare för att bistå Kommissionen. 

Norges, Estlands, Sveriges och Finlands sjöfartsverk fick observatörer, medan Tyskland, där färjan var byggd, 
uteslöts från Kommissionen. 

Danske observatören Niels Mortensen ersattes i november 1994 av Knud Skaareberg Eriksson , fotnot i 1.14. 

Norsk observatör blev Tom Getz.28 

Finsk observatör blev Tom Sommardahl. 

Estnisk observatör (eller expert) blev Kalle Pedak, chef vid estniska sjöfartsinspektionen. 

Men ingen av de danska, norska och finska observatörerna deltog någonsin vid utredningens möten. 

Svensk observatör blev Sten Anderson*, medlem i MAAIF, Sjöfartsverket. 

En ny finsk observatör utsågs och började närvara, när utredningen var ett år gammal. 

Sverige utsåg i mitten av november 1994, tekn. dr. Mikael Huss från Tekniska Högskolan, Stockholm, som 
stabilitets- och flytlägesexpert, psykolog Bengt Schager, Halmstad, som expert att bedöma alla vittnesmål och 
sjökapten Olle Noord. 

Finland utsåg sjökapten Simo Aarnio 1.3 som expert från början. 

Svenska Redarföreningen ville utse Per Nordström att ingå i utredningen. Därav blev intet. Nordström förordet 
blev senare ny ställföreträdande sjösäkerhetsdirektör i Sverige under Johan Franson. Finland utsåg dr. Klaus 
Rahka som hållfasthetsexpert. Estland utsåg två professorer och en civilingenjör som experter. För ändringar i 
Kommissionen 1.20. 

Vid kungörelsen sades också: 

'Kommissionens referensramar beror på att finna och inspektera Estonias bogvisir, som kommer att bestämma 
det framtida arbetets innehåll och inriktning'.  

Kommissionen struntade dock i dessa begränsande referensramarna givna av de estniska, finska och svenska 
statsministrarna, för bara en vecka senare, innan (!) man ens hade funnit visiret (sannolikheten finns ju att 
visiret redan hade hittats med sonar den 30 september och filmats med ROV den 2 oktober, men kungörelsen 
anger motsatsen), så bekräftade den för allmänheten vad som hänt, dvs vad Kommissionen redan sagt den 4 
oktober 1994. Referensramarna(?) borde istället ha varit att, förutom att utreda olyckan, att t.ex. undersöka 
skrovet för eventuella skador. 

Svenska och estniska sjöfartsverkets observatörer i Kommissionen, Sten Anderson och Kalle Pedak, reagerade 
inte. Istället för att kontrollera att utredningen gick rätt till, deltog både Anderson och Pedak aktivt i 
utredningen och drev med bestämdhet olycksorsaken med vatten på bildäck kl. 01.15, 1.1, 1.8, 1.11 och 1.12. 
Visiret inspekterades inte förrän i slutet av november 1994 efter att det hade bärgats, men då hade 
Kommissionen redan bekräftat den enda olycksorsaken och vad som hade hänt. Det fanns ingen anledning att 
undersöka skrovet. 
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Att Kommissionen skulle fastställa olycksorsaken - finna och inspektera 'Estonia's bogvisir - var naturligtvis 
självklart, men man får inte glömma estniska utrikesdepartementets pressrelease 30 september 1994, (kl. 
18.00 GMT+2), fotnot i 1.3 där man meddelade att det fanns ett andra syfte med Kommissionen - 

'two, oversee and co-ordinate any further operations'. 

Vad övervakning och koordinering av fortsatta operationer (sic) innebär har inte meddelats, men man menade 
väl dykningar, undersökningar och eventuell bärgning av vraket och/eller omkomna. 

I princip skall en undersökande kommission inte syssla med 'fortsatta operationer' - det skall andra 
myndigheter göra, eller varför inte rederiet självt. Om lastägare, t.ex. vill bärga last skall inte det beslutas av en 
olycksundersökande kommission. En olycksundersökande kommission skall i princip enbart göra en enda sak - 
fastställa olycksorsaken, och det görs i allmänhet av en, säger en, person - en professionell sjöhaveriutredare! 

Men beträffande 'Estonia' var det just vad man inte gjorde. Istället beslöt en grupp personer, de flesta utan 
erfarenhet av olycksutredningar, att bara försöka bevisa en osannolik olyckshypotes föreslagen av 
utomstående - avslaget visir och vatten i överbyggnaden. 

HÄPNADSVÄCKANDE INKOMPETENS 

I efterhand är det häpnadsväckande att konstatera hur femton ledamöter och ett tiotal s.k. experter och 
observatörer under tre år aldrig diskuterade eller ens undersökte en enda, annan olycksorsak, t.ex. läckage, 
och vad som eventuellt hade orsakat det - bristande underhåll, t.ex. rostiga tankar, läckande toalettsystem, 
eller felaktigt installerad utrustning, t.ex. stabilisatorerna. Andersons och Pedaks närvaro i kommissionen var 
troligen att bara skydda svenska och estniska sjöfartsverkens intressen. De hade givit flera undantag från 
sjösäkerhetsreglerna och var naturligtvis jäviga. Den 18 oktober 1994 intervjuades Sten Anderson i DN. På fråga 
om de vattentäta dörrarna var stängda, etc. och om ett skepp verkligen kunde sjunka med stängda vattentäta 
dörrar var Anderson svarslös. Naturligtvis kunde inte 'Estonia' sjunka med stängda vattentäta dörrar. Det visste 
Anderson. Och Kommissionen beslöt att överhuvudtaget ej beskriva det felaktiga dörrsystemet i slutrapporten 
(5) 1.23. 

Kommissionens medlemmar hade i själva verket utsett sig själva redan den 29 september vid ett informellt 
möte i Åbo, Finland (4) eller ännu tidigare - den 28 september. I slutrapporten (5) sid 14 säger Kommissionen 
dessutom 

"att medlemmarna bara representerade sig själva och inte tog några direktiv från sina regeringar",  

vilket är helt korrekt. Det innebar att Kommissionens undersökning var 100% 'privat tyckande' och inte enligt 
IMO:s resolution A.849 (20), dvs FNs lagar. 

Trots att esterna bara representerade sig själva var de jäviga 1.7, och trots att medlemmarna sa att de bara 
representerade sig själva, så avsattes/tillsattes flera stycken av Estlands och Sveriges regeringar 1.20. 

De svenska medlemmarna bröt konsekvent mot svensk lag (1990:712) om olycksutredningar och dess 
instruktioner. Kommissionens arbetsspråk var engelska. Enligt uppgift i Hufvudstadsbladet kunde inte Lehtola 
engelska! 

MÖRKLÄGGNING 

Kommissionen beslöt genast att hela undersökningen inte skulle vara offentlig. Allmänheten skulle ej ha insyn. 
Media protesterade inte - de nöjde sig med att publicera vad Kommissionen presenterade med jämna 
mellanrum utan urskillning och kritisk granskning 1.44. Ingen i Kommissionen representerade allmänheten - 
alla representerade särintressen. 
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Allt som Kommissionen sedan meddelade media 1994-1997 var felaktiga eller vilseledande 
ihopkompromissade uppgifter blandat med rena lögner. 

--- 

28 De danska och de norska observatörerna nämns ej i slutrapporten (5). Enligt protokollen deltog de aldrig vid ett enda möte, trots att de 
formellt utsågs enligt ovan. 

29 Sex ledamöter byttes ut, avled eller sparkades från Kommissionen under utredningen - 1.6 och 1.20. 
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1.6 ÄNDRING I KOMMISSIONEN 

Bara 30 minuter efter utnämnandet av Kommissionen meddelade Estlands utrikesministerium en rättelse 
(6). Indrek Tarand ersattes av Enn Neidre - Medlem - Sjökapten, Estonian Shipping Company.  

Anledningen till denna första förändring i Kommissionen har aldrig meddelats. Kanske var Indrek Tarand en 
oförlitlig person som inte passade in i Kommissionen och som myglades bort direkt. Vad skulle egentligen en 
ständig sekreterare i Estlands utrikesdepartement göra i en teknisk utredning av en sjöolycka? Och vem var Enn 
Neidre? Jo, han arbetade för rederiet som ägde 'Estonia' - han var alltså 100% jävig och borde inte ha 
accepterats som utredare, men det var han inte ensam om. 
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1.7 INTRESSEKONFLIKTEN 

De svenska och finska medlemmarna var statstjänstemän, sjöfolk, lärare och konsulter, som tidigare hade varit 
med om haveriutredningar och inte hade något samröre med olycksfartyget. De representerade svenska och 
finska särintressen. Samma sak kan sägas om de estniska medlemmarna. 

Andi Meister var, när haveriet skedde, politiskt ansvarig för sjösäkerheten i Estland och formellt chef för det 
statsägda Estonian Shipping Company (ESCO), som ägde färjan. Det var Meister som indirekt hade certifikerat 
och godkänt fartyget att segla över Östersjön utan livflottar under dävertar för alla ombord. Meister hade 
aldrig tidigare utrett ett sjöhaveri. Han var ren politiker, dock med högre juridisk utbildning från sovjettiden. 

Uno Laur presenterades som verkställande direktör för haveriutredningsbyrån CMM30 och f.d. ESCO anställd 
och erfaren specialist i marina frågor, t.ex. som ombud i Estland för the London P&I club. Det sades inte att han 
var Enn Neidres företrädare hos ESCO, när fartyget inköptes. Det sades inte heller att var estniska presidentens 
personliga ombud i Kommissionen 3.18. 

Enn Neidre var chef för Navigation Department hos ESCO och var säkerhetsrådgivare hos Estline och 
övervakade från land 'Estonia's besättning. Neidre hade alltså en unik position att kunna påverka de 
överlevande besättningsmännen. Neidre var medveten om att 'Estonia' dels saknade livräddningsutrustning 
under dävertar för alla ombord, dels seglade med öppna vattentäta dörrar och att det inte gick för alla ombord 
att torrskodda evakuera färjan i en nödsituation. Man hade ju inte ens övat den möjligheten. Neidre visste, som 
Hans Wermelin, att visiret var trasigt. Neidre hade heller aldrig tidigare utrett ett sjöhaveri. Han skulle 
undersöka sig själv. Neidre var naturligtvis på plats i Finland när de överlevande kom iland och talade med dem. 
Enn Neidre vet exakt vad som hände ombord vid olyckstillfället och det är inte vad som meddelats i 
slutrapporten (5). 

Den estniske statsministern (eller presidenten?) hade utsett tre personer, som var eller varit ägare och/eller 
ansvariga för 'Estonia' och dess drift och säkerhet, för att undersöka ett haveri som drabbat samma skepp. De 
tre personerna var naturligtvis jäviga! Varför utsåg Estland dessa personer som olycksutredare? De finska och 
svenska medlemmarna och dess regeringar anmärkte inte på intressekonflikten hos de estniska medlemmarna. 
Det borde ju varit klart att de tre esterna inte skulle utreda en olycka, som kunde ha orsakats av inkompetens 
hos den egna personalen och dem själva. Därför kunde de tre esterna lätt bli manipulerade och det passade 
Sverige och Finland. 

De tre observatörerna från Estlands, Finlands och Sveriges sjöfartsverk var också jäviga. De tre sjösfartsverken 
hade på olika sätt godkänt 'Estonia' som sjövärdig innan olyckan, en uppgift som de naturligtvis ville bekräfta. 
Sannolikt avvek deras kollegor från Danmarks och Norges sjöfartsverk från utredningen av denna orsak - de 
ville inte bli inblandade i en manipulerad haveriutredning. 

Andra medlemmar i Kommissionen uppträdde konstigt.31 Under utredningens gång vägrade olika 
medlemmar konsekvent att vid olika sammanträffanden att ens diskutera utredningsuppgifter med 
författaren. Och under 'utredningens' förlopp försvann de flesta utredarna ur bilden 1.20. Alla finska och 
svenska utredare och experter har senare komprometterat sig - de vägrar konsekvent att förklara en enda 
oklarhet i slutrapporten (5). 

--- 

30 Consulting of Merchant Marine (CMM Ltd.), Gonsiori 30 - 4, 10128 Tallinn, Postal Address: P.O.Box 5055, EE 11002 Tallinn Tel: +372 
(6)010722, 010723, 009740 Fax: +372(6)010722, E-Mail: cmm@online.ee , Out Of Hours: Capt. Uno Laur Mobile: 5015006  

31 Så råkade författaren träffa Börje Stenström redan måndagen den 31 oktober 1994 hos IMO i London, där vi båda arbetade i en 
expertpanel om förbättrad oljetankersäkerhet. Jag gratulerade Stenström till hans (heders-)uppdrag i Kommissionen och frågade om han 
1.15 hade gjort en stabilitetsberäkning för 'Estonia' med vatten ovanpå bildäck, som skulle utvisa att fartyget skulle ha slagit runt och flutit 
upp och ned. Stenström bleknade och sade att han var förhindrad att diskutera utredningen och att författaren 'inte förstod vad det 
handlade om'. Vi träffades sedan flera gånger under 1995/6 och varje gång var Stenström förtegen om utredningen. I oktober 1996 skrev 
Stenström till författaren och sade upp bekantskapen. Stenström avled sedan tidigt 1997. I ett annat sammanhang träffade författaren 
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expert Huss i augusti 1997. Huss var helt ovillig att förklara varför 'Estonia' inte slog runt med vatten ovanpå bildäck och beskyllde 
författaren att vara 'konspiratorisk'. Forssberg skrev till författaren den 7 april 1997 att han inte tänkte diskutera utredningens slutsatser. 
Den diskussionen skulle föras av rapportens läsare, tyckte Forssberg. 
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1.8 RAMPEN VAR STÄNGD NÄR 'ESTONIA' SJÖNK! 

Vid möte nummer två i Tallinn den 17 oktober 1994 gick Kommissionen igenom ny information som blivit 
tillgänglig som resultat av nya videofilmer tagna nere vid vraket 9 oktober32 och bekräftade i en Interimrapport 
nr. 2 (7), signerad av Meister, Forssberg och Lehtola, att 

1. Visiret förlorades under väg (mellan Tallinn/Stockholm). 

2. Vatten kom in på bildäcket (dvs i överbyggnaden) vid främre rampen.  

Visiret hade officiellt inte hittats och naturligtvis hade det inte undersökts, när Kommissionen meddelade 
detta 1.5! 

Visiret rapporterades lokaliserat nästa dag, den 18 oktober 1994 1.14. Kommissionen hade inte heller gjort en 
stabilitetsberäkning med vatten på bildäcket i överbyggnaden > 2,5 meter över vattenlinjen 1.15. En enkel 
stabilitetsberäkning hade visat att Kommissionens utsagor var orealistiska. 

Vid mötet Tallinn förhörde man överlevande besättningsmän igen, bl.a. vaktmatros Linde, som meddelade att 
han hade hoppat i sjön, när skeppet låg på sidan, och hade tagit sig upp i en livflotte, som drev förbi bogen 
cirka kl. 01.30 (sic). Han kunde då se att visiret var försvunnet.33 

Han kunde också se att rampen var stängd (8). 

Detta besked fick han upprepa inför Kommissionen. Karppinen, som ledde utfrågningen, bytte då snabbt 
samtalsämne och började fråga om Linde hade sett om fönsterna i babords (?) utsida, dvs ovansidan, var hela 
eller skadade. Förhöret (8) finns inspelat på band. Slutrapporten (5) nämner inte Lindes uttalande om att 
rampen var stängd kl. 01.30, innan fartyget sjönk. Notera att Linde var i vattnet redan kl. 01.30 medan fartyget 
inte skulle ha sjunkit förrän kl. 01.48-01.53. Linde har senare meddelat att han delade flotte med Sillaste och 
Kadak som hade lämnat kontrollrummet på däck 1 några minuter tidigare 1.48. Sillaste och Kadak hade bordat 
flotten på 'Estonia's flata sida. 

RAMPEN VAR STÄNGD INNAN OCH NÄR 'ESTONIA' SJÖNK 

Lindes uppgift är intressant - rampen var stängd när 'Estonia' sjönk. Om Linde verkligen uppgivit att visiret 
saknades är obevisat. Vad finns det för uppgifter om rampen? 

30 september ekolodade finska 'Suunta' vraket - bilderna visade ett visirliknande pyramidformat föremål vid 
vraket (rampen gick naturligtvis ej att bedöma). 

1 oktober dyker Håkan Bergmark + 13 kollegor från svenska HMS Furusund/Räddningsverket och besiktigar och 
filmar vraket. Dessa filmer borde visa rampen. Filmerna har försvunnit i villervallan i samband med olyckan och 
allmänheten har aldrig informerats om deras existens. Det torde ha rört sig om en första besiktning av vraket 
med visiret och HMS Furusund återvände till Sverige och rapporterade - till vem? 

2 oktober ROV filmar finska kustbevakningens 'Halli' vraket - rampen är stängd och inget visir ses - men 
filmerna är redigerade. 

3-4 oktober - svenska HMS Furusund återvänder tydligen till vraket och dykare spränger sannolikt loss visiret 
från vraket. Okända beslutsfattare hade tydligen beslutat att skylla olyckan på visiret ... som hade lossnat 
tidigare. 

4 oktober - kommissionen anger att visiret saknas och att vatten kommit in vid rampen - som är stängd. En falsk 
vrakposition anges trots att både svenska och finska fartyg besökt vrakplatsen flera gånger. 
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8-9 oktober - finska 'Tursas' är tillbaka vid vraket och filmar en stängd ramp. I korrespondens meddelar man att 
man även filmat visiret (tydligen på botten under 'Estonia's förskepp), men även dessa filmer är redigerade och 
visar inget visir. 

Flera år senare anger kommissionen att visiret visst rev upp rampen helt, men att rampen senare stängdes - 
helt - när fartyget sjönk. Kommissionens uppgift saknar helt bevis och forfattarens slutsats är att rampen aldrig 
var öppen under hela olycksförloppet! Men hur kunde då vatten tränga in i överbyggnaden och in på bildäck 
2,5 meter över vattenlinjen? 

 --- 

32 RTw 10/10 0813 Searchers film sunken Baltic ferry HELSINKI, Oct 10 (Reuter) - Searchers used a remote-controlled video-camera during 
the night to film the wreck of the Baltic ferry 'Estonia' for only the second time since it sank. Strong winds and heavy seas have hampered 
attempts to find out why the ferry's bow door was ripped off in a storm on September 28, sinking the ship with the loss of more than 900 
lives on a voyage from Tallinn to Stockholm. The Finnish coast guard vessel 'Tursas' managed to film the wreck during a brief easing in the 
bad weather on Sunday night and Monday morning. The 'Tursas' and an Estonian vessel also scanned the Baltic seabed with sonar 
underwater location devices. They did not find the visor-shaped bow door, which was raised and lowered to allow vehicles on and off the 
ferry. But Kari Lehtola, a Finnish member of the board investigating the disaster, told the Finnish News Agency (STT) that metallurgists 
would be able to draw "far-reaching conclusions" from the video about why the door sheared off. "It is possible that thanks to the new 
pictures we can work out events even if we never find the visor," he said. … REUTER 

33 Samma uppgift hade 3/M Treu givit i förhör - frågan är om den är sann. Det finns uppgifter att visiret hängde kvar på fören tills slagsidan 
var >90° - 1.4, 2.1 och Appendix 5. 
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'Det detaljerade tidsförloppet av händelser har fortfarande inte klargjorts men avsevärda mängder vatten flödade in på 
bildäck (i överbyggnaden) mellan kl. 01.15 och 01.30 (estnisk tid). Skeppet sjönk beroende på att utrymmet (d.v.s. 
överbyggnaden) vattenfylldes och försvann från radarskärmar kl. 01.48. Klockan på radiostationen på kommandobryggan 
har stannat på 23.35 UTC (kl. 01.35 estnisk tid)' 

Pressmeddelande (13) från Kommissionen 15 december 1994 - para. 6  

 'Sammanfattningsvis kan man säga att huvuddragen i händelseförlopp och orsakssammanhang i JAICs slutrapport baseras 
på flera olika säkerställda förhållanden och fakta där det är praktiskt omöjligt att se att en ny oberoende utredning skulle 
kunna komma till något väsentligt annorlunda resultat' 

Ann Louise Eksborg, SHK, brev till regeringen 16 oktober 2000, ref. A62/00 

'Även om det framkommit en hel del kritik av utredningen i efterhand, vågar jag påstå att med hänsyn till till de 
omständigheter som rådde i utredningsarbetet, har resultatet visat sig hålla måttet väl' 

 Mikael Huss till Sjöfartsverket 26 november 2000 

'Det förhållandet att man inte får från säkerhetsmässiga utgångspunkter räkna med flytkraften i en överbyggnad utesluter 
emellertid inte att det faktiskt finns en sådan. Det gör det och bl.a. därför är haverikommissionens beskrivning av 
haveriförloppet mycket trolig'.   

Johan Franson och Jan-Olof Selén, Sjöfartsverket 15 december 2000 

'Vi behöver gå vidare med att göra en huvudstudie av just sjunkförloppet. Hur sjönk Estonia, och varför gick det så fort? 
Den erfarenheten kan ge ännu mer kunskap som kan utnyttjas för att förbättra sjösäkerheten både i dagens och i 
morgondagens fartygstrafik. Senast den 1 februari nästa år ska man redovisa till Regeringskansliet vilket eller vilka 
forskningsinstitut eller konsortier som har fått det här uppdraget'. 

Mona Sahlin, Riksdagen 17 mars 2005  

 

1.9 SJUNKFÖRLOPPET 

Anledning till frågan om visiret förlorades "under väg" är att visiret hittades (enligt officiell uppgift) dagen 
därpå (18 oktober) en sjömil väster om vraket. 'Estonia' hade haft västlig kurs från Tallinn till Stockholm, så 
en rationell person hade förväntat sig att lokalisera visiret många sjömil öster om vraket, om det hade 
förlorats under väg, så att vågor sedan kunde slå rampen och öppna den 1.4-3,4. När visiret senare enligt 
uppgigt (18 oktober) hittades 1 560 meter väster om vraket, var det möjligt att fartyget hade krängt först och 
girat därefter och förlorat visiret senare, och att skeppet sedan drivit österut för att sjunka i den position, där 
vraket hittades. Alternativt kunde fartyget ha girat innan haveriet skedde och var på väg tillbaka till Tallinn, 
när visiret förlorades - i båda fallen var färjan helt klart inte under väg mot Stockholm när olyckan skedde 
1.14. Estonia's gir i ett tidigt skede (sic) av olycksförloppet är lögnaktig. En tredje möjlighet är naturligtvis att 
visiret aldrig trillade av utan sjönk - fasthängande vid vraket! 

VISIRETS POSITION 

Visirets position är ett mysterium. Det finska fartyget 'Tursas', som enligt uppgift hittade visiret, uppgav aldrig 
sin position! Kommission uppgav bara att fyndet var 'en sjömil väster om vraket'! Inte heller finska fartyget 
'Nordica' som bärgade visiret uppgav sin position vid bärgningen! I början av december 1994 fick ett svenskt 
KA-fartyg uppdrag av positionsbestämma en röd boj väster om vraket som enligt uppgift lämnats kvar vid 
visirets bärgningsposition och det är denna röda bojs position i december 1994 som Kommissionen uppger vara 
det borttappade visirets. Det hela är mycket märkligt. 
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EN OBEVISAD GIR 2 500 METER VÄSTER OM VRAKET 

Enligt slutrapporten (5) kapitel 12.5, sid 161: 

"Både genom sonarundersökningar av fragment på sjöbotten och manövreringssimulationer har det framkommit 
att ESTONIA gjorde en babordsgir i ett tidigt skede av olycksförloppet."  

Giren skulle ha ägt rum (se nedan), mellan kl. 01.16 och 01.20, när slagsidan var bara 15-30°, 2 400 meter 
väster (sic) om sjunk/vrakpositionen kl. 01.52, dvs 32 minuter innan 'Estonia' sjönk. 

Fakta är att inga sonarundersökningar har gjorts 2 500 meter väster om vraket, inga fragment har därför 
undersökts 2 500 meter väster om vraket (eller överhuvudtaget någonstans - alla uppgifter om fragment på 
havsbotten är falska, eftersom ingenting trillar av ett fartyg när slagsidan är 15-30°) och inga 
manövreringssimulationer har någonsin visat att 'Estonia' skulle ha gjort en babordsgir. 

Alla uppgifter om en gir i sjunkförloppet är obevisade. Alla uppgifter om att 'Estonia' sedan driver 2 400 meter 
med 2,2 knops fart är obevisade. Alla uppgifter om att 'Estonia' fylls med vatten i överbyggnaden är obevisade. 
Som allt annat Kommissionen hittat på om sjunkförloppet. För att klargöra den mystiska giren mellan kl. 01.16 
och 01.20 och den höga drivfarten under vattenfyllnad, som ingen vet hur den gick till, har regeringen 17 mars 
2005, dvs 10 år och fem månader efter sjunkningen avsatt SEK 8 miljoner för en ny studie: 

VINNOVA FÅR UPPDRAG OM ESTONIAS SJUNKFÖRLOPP  

Regeringen har den 17 mars 2005 beslutat att VINNOVA, i egenskap av ansvarig myndighet för Vinnovas, s.k. 
sjösäkerhetsprogram, skall beställa ett forskningsprojekt som avser en studie av sjunkförloppet av M/S 
Estonias förlisning den 28 september 1994 mellan klockan 01.15 (visiret trillar av när Estonia har västlig kurs) 
och cirka 01.52 (Estonia sjunker 1 560 meter öster om visiret) och hur giren gick till. 

Huvudsyfte med studien skall vara att ta fram kunskap som kan bidra till att förbättra sjösäkerheten för fartyg i 
svenska vatten. Regeringen har avsatt 8 miljoner kr för detta ändamål. 

Ansvariga för regeringsuppdraget är Claes Unge (VINNOVA), tel 08-473 31 77 och Gunnel Färm (ordförande i 
programrådet för sjösäkerhetsprogrammet), tel 073-600 38 45. 

Ansvarig för VINNOVAs nuvarande program för sjösäkerhet är Per Ekberg, Sjöfartsinspektionen. 

Mer information om regeringsuppdraget finns i regeringens pressmeddelande den 17 mars 2005. 

 DET DETALJERADE TIDSFÖRLOPPET FÖR SJUNKNINGEN 

Författaren anser att det nu är lämpligt att avbryta dag-för-dag-beskrivningen enligt den officiella 
olycksutredningen och här presentera bakgrunden till Kommissionens detaljerade sjunkförlopp, som det 
beskrivs i slutrapporten (5) i december 1997 och som svenska Sjöfartsverket anser 'mycket troligt'. 

Bilden till höger visar en skiss av 'Estonia'. 'Estonia' flyter naturligtvis på 
skrovet som är visat i grönt och blått och purpur underst i bilden. Skrovet - 7,6 
meter djupt - är indelat i 14 vattentäta avdelningar och är i princip osänkbart! 
Ovanpå skrovet är överbyggnaden (markerad röd cirka 6 meter högt) med 
bildäcket som befinner sig >2 meter över vattenlinjen. Vatten i 
överbyggnaden kränger enbart skrovet och det är Kommissionens angivna 
orsak till krängningen. Högst upp är däckshuset (vitt med blå ränder) med 
fönster. Naturligtvis flyter inte fartyget på däckshuset, men det är just vad 
Kommissionen och svenska Sjöfartsverket anser trots att Kommissionen 

Fig. 1.9.1 
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även anger att det vattenfylls.  

Däckshuset är cirka 14 meter högt. 'Estonia's maximala djupgående var 5.56 meter men var mindre vid 
olyckan - säg 5,2 meter. Vattenlinjen är 2.4 meter under (den röda) överbyggnanden. 

DET FÖRFALSKADE SJUNKFÖRLOPPET 

Sjunkförloppet enligt Kommissionens idéer visas i figur 13.2 i slutrapporten (5) och återges nedan. Pilarna 
representerar 'Estonia's läge och förens riktning varje minut. 

Simulationen av sjunkförloppet är en förfalskning! Den visar ett helt oskadat fartyg som (a) girar (mellan kl. 
01.16 och 01.20) och sedan (b) driver (mycket snabbt mellan kl. 01.20 och 01.51), men aldrig sjunker kl. 
01.52. 

Vad som händer efter att det simulerade fartyget passerar 'Wreck'positionen kl. 01.52 är att det driver vidare, 
men det har Kommissionen suddat bort. Sedan har Kommissionen angett olika krängvinklar, etc., - plottens 
upphovsmän anger andra vinklar - vid olika tidpunkter. Alla dessa uppgifter är falska/obevisade - de har inget 
med plotten av det oskadade fartyget att göra. Det är enkelt att göra om denna förfalskade plott med vilken 
navigationsdator som helst. 

 

Fig. 1.9.2 - Sjunkförloppet enligt Kommissionen (fig. 13.2 i (5)) 

I slutrapporten (5) sid 22 anger Kommissionen att visiret trillade av kl. 01.15 (den 28 september 1994) men i 
figuren ovan är tiden 01.14, när fartyget var under väg mot Stockholm med oförändrad fart, cirka 14/15 knop, 
precis som man hade meddelat den 17 oktober 1994 1.12-1. Vattenfyllnad av överbyggnaden startar kl. 01.15. 
Sedan sägs att rampen drogs ut 1.10 och att skeppet efter två minuter, kl. 01.16, började gira (180°) babord, 
först mot, sedan bort från vågorna. Giren avslutas kl. 01.20. Tidpunkterna och positionerna för dessa händelser 
är obevisade i slutrapporten, som de var den 17 oktober 1994 i pressmeddelandet. 
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HUVUDDRAGEN I SJUNKFÖRLOPP OCH ORSAKSSAMMANHANG BASERAS PÅ 

SÄKERSTÄLLDA (SIC) FÖRHÅLLANDEN OCH FAKTA (I) 

Figur 1.9.3 - Giren enligt Kommissionen 

 

Efter att visiret föll av kl. 01.14/15, då rampen drogs ut 
helt och vattenfyllnad, sjunkförlopp startas, har alltså 
'Estonia' först fortsatt rakt fram en halv distansminut 
västerut under två minuter med vågorna in snett från 
babord fortfarande 'under väg' mot Stockholm. 
'Estonia' har sedan girat 180 grader mot vågorna och 
rört sig/drivit (motorerna stannade) österut med 
ökande slagsida men med avtagande fart för att 
slutligen ha sjunkit cirka en distansminut öster om 
visiret kl. 01.52. Kommissionen hade emellertid i DN 
941019 sagt att 

'Inget i besättningens uppgifter tyder på att befälhavaren 
lyckades vända fartyget och gå tillbaka mot Tallinn, innan 
hon sjönk'.  

För att kunna förbinda visirpositionen, som inte var 
känd den 17 oktober 1994, med vrakpositionen är en 
180 grader babords gir nödvändig. Kunde tillräckligt 
med vatten komma in på bildäcket i överbyggnaden 
under den uppgivna manövern för att sänka 'Estonia' 
som det är beskrivet? 

Borde inte fartyget omedelbart kapsejsa och flyta upp och ned på skrovet med bara 1 900 ton vatten i 
överbyggnaden?  

Emelllertid - kl. 01.20 har färjan girat 180° och har 30° slagsida (cirka 1 500 ton vatten i överbyggnaden). Farten 
är 6 knop. Rampöppning är riktad bort från vågorna och enligt all expertis borde vattnet i överbyggnaden nu 
ha runnit ut, slagsidan skulle ha minskat till noll och fartyget skulle ha varit räddat! Men det hände inte 
heller? 

Numera vet vi att rampen aldrig var öppen (det finns inga bevis att rampen drogs ut) och att visiret sannolikt 
hängde kvar tills fartyget sjönk (sprängskador indikerar att det sprängdes loss under vatten efter olyckan), dvs 
inget vatten kunde ha kommit in i överbyggnaden, men det är naturligtvis av stort intresse att se hur 
Kommissionen 1994-1997 - genom skamlösa manipulationer - sökte rekonstruera ett omöjligt olycksförlopp 
med vidöppen ramp, etc. Hur vittnet Ingemar Eklunds vittnesmål beträffande 'Estonia's påstådda gir 
manipulerades av Kommissionen och media finns beskrivet nedan. 

PROBLEMET 

Problemet var, och är fortfarande idag, att dölja det faktum att fartyget skulle ha slagit runt och flutit upp och 
ned efter en eller två minuter, om rampen var vidöppen. Hur kunde, och kan, Kommissionen hävda att fartyget 
(a) inte bara flöt under >35 minuter utan också (b) förflyttade sig flera distansminuter och (c) girade under den 
tiden? Svaret är att uppdraget att besvara frågorna i första instans överlämnades till tekn. dr. och docent 
Mikael Huss 1994 - expert i Kommissionen och senare teknisk chef vid Sjöfartsinspektionen, som belöning för 
lögnerna. 

Figur 1.9.2 ovan är en ren förvanskning av figur 4.12 i supplement no. 522 till slutrapporten av Huss - 
Simulation of the Capsize, som i sin tur är är ett teoretiskt, misslyckat och felaktigt försök (av flera) att 
rekonstruera olyckan av Sjöbefälsskolan i Kalmar (Hans Rosengren). 
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SIMULATORN - HJÄLPMEDEL ATT FÖRFALSKA PLOTTEN OCH SJUNKFÖRLOPPET 

Slutrapporten (5) säger att plotten gjorts med hjälp av simulatorn på Sjöbefälsskolan i Kalmar. Simulatorn är 
tillverkad av Norcontrol A/S, Horten, Norge. Denna simulator programmeras med ett fartygs 
manöveregenskaper och kan sedan förutsäga resultatet av olika nautiska manövrar (roder, maskin), med viss 
korrigering för ström och vind, när fartyget är oskadat och upprätt. En förutsättning är att man vet när olika 
manövrar sker, t.ex. fartminskning, roderutslag - den resulterande rörelsen sker sedan med viss fördröjning. 
Simulatorn kan ej användas varken att simulera en manöver med stor slagsida, eftersom 
manöveregenskaperna då ej är kända, eller ett sjunkningsförlopp,då deplacementet ökar >200-300%, då 
skeppet naturligtvis stannar och sjunker under havsytan. Därför är plotten fel redan efter ett par minuter. Det 
är helt klart att plotten visar ett oskadat fartyg. 

En navigationsdator kan inte heller beräkna en färjas stabilitet i oskadat eller skadat skick eller hur dess 
navigationsegenskaper förändras i skadat skick. Enligt uppgift var det inte heller Sjöbefälsskolan i Kalmar som 
gjorde plotten - den gjordes privat av Rosengren/Huss, som lånade simulatorn och försökte hitta på ett möjligt 
olycksförlopp. När det sedan misslyckades, tog bara Kommissionen en av plotterna och ändrade så att det 
'passade' - se nedan! 

Huss sökte med hjälp av simulatorn och andra 'vetenskapliga' (sic - läs lögnaktiga) metoder visa, under 
förutsättning att besättningen lyckades vända/gira fartygets kurs tillbaka mot Tallinn, att det tog 6-19-28 
minuter att fylla/lasta bildäck/överbyggnad med 1 000-1 500 - 2 000 ton vatten (inflöde 166,7-38,5-55,6 
ton/min), då slagsidan ökade till 22 – 29 - 37 grader (kränghastighet 3,67-0,54-0,89 grad/min) (och att det tog 
'Estonia' 19 minuter att stanna, innan hon, efter att ha drivit under ytterligare 9 minuter, slog runt (vilket inte 
skedde)). Supplement no. 522 motsäger alltså slutrapporten (5)! 

HUSS FÖRSTA FÖRSÖK ATT SIMULERA SJUNKFÖRLOPPET DECEMBER 1994 - JANUARI 

1995 

I en tidigare rapport (12) skriven 1994 hade Huss meddelat att det tog bara 6 minuter att fylla/lasta 
bildäck/överbyggnad med 2 100 ton vatten 1.15 - inflöde 480-240 ton/minut genom en vidöppen ramp - och 
att sedan fartyget kapsejsade, dvs flöt upp och ned. Huss anställdes emellertid som expert vid 
Estoniakommissionen i november 1994 för att visa hur 'Estonia' sjönk långsamt och stabilt under 37 minuter 
med vatten i överbyggnaden på bildäck 1.5. Kommissionens senare förvanskningar, för att bevisa sina tidigare 
uttalanden, handlar bl.a. om slagsidans storlek vid olika tidpunkter och framgår av tabeller 1.9.2/3 nedan, 
baserade på uppgifter i (5) och supplement no. 522.  

Huss visste eller borde emellertid ha vetat följande - han är ju tekn. 
dr. och docent vid KTH - vad som skulle ha hänt under de första 
minuterna - det är grundläggande skeppsbyggnadskunskaper i 
stabilitet: 

Om rampen var vidöppen och rampen var nerfälld kl. 01.15-01.16, 
om farten var 7,46 m/s (14,5 knop), om vågorna var 4,3 meter 
höga med en period av 8-9 sekunder och om relativa (upp/ned vis-
à-vis vattenytan) rörelsen var ±5 meter vid främre rampen, borde 
öppningen förut, 2,0 m över vattenlinjen/bogvågen, vara under 
vatten cirka 1,5 sekunder var 5,5 sekund, när fartyget stävade 
snett in i vågorna (vågriktning 160°). 

 

Fig. 1.9.4 - Vatten på bildäck kl. 01.16 
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Öppningen var 5,4 meter bred och cirka 3 meter, i medeltal, under 
vatten varje nerdoppning. Då strömmar 180 m3 vatten in under 
varje nerdoppning (1,5 sekunder lång var 5,5 sekund), eftersom 
arean (5,4x3,0 m2) x farten (7,46 m/s x ) x tiden (1,5 sekunder) = 
180 m3/nerdoppning. Under en minut skulle det komma in cirka 1 
963 m3 (60/5,5 = 10,9 vågor à 180 m3 = 1 963 m3); Appendix 4 för 
detaljerad beräkning.  

Om vågriktningen var mera snett från sidan, minskade inflödet lite, 
men enligt olycksförloppet stävade 'Estonia' rätt mot sjön mellan kl. 
01.16-01.17 då farten var cirka nio knop (inflöde cirka 1 200 
ton/minut). 

 

Fig. 1.9.5 - Kraftig slagsida kl. 01.17 

Med 1 963 ton vatten på bildäcket kl. 01.17 skulle 'Estonia' ha 
kapsejsat, tvärstannat och flutit upp och ned i det stormiga vädret 
2.16. Vattnet i överbyggnaden - se figur 1.9.4 till höger - hade först 
krängt fartyget >40 grader då det var omöjligt att gå på däcken - se 
figur 1.9.5. Sedan fylldes däckshuset och 'Estonia' skulle ha legat på 
sidan en kort stund - se figur 1.9.6 - helt ostabilt läge. Det borde ha 
tagit maximalt ett par minuter att fylla däckshuset för att flyta upp 
och ned - se figur 1.9.7. Ingen skulle ha överlevt! 'Estonia' skulle inte 
ha sjunkit utan flutit upp och ned redan kl. 01.20. 

Hela förloppet borde ha tagit tre eller fyra minuter! Allt detta 
visste eller borde Huss ha vetat 1994.34 

 

Fig. 1.9.6 - På sidan kl. 01.18 

Kommissionen visste det säkert (senare) och det var anledningen, 
varför Kommissionen 1994 hade stora svårigheter att förklara (läs 
förfalska) hela olycksförloppet. Överlevande passagerare hade ju 
berättat om ett helt annat förlopp; först kraftig slagsida och sedan 
mindre slagsida under fem minuter då de kom ut! Hur kunde detta 
förlopp äga rum om rampen var nerfälld och fören var helt öppen? 

I första försöket (12) fick Huss ner inflödet till 2 100 ton under 6 
minuter - se tabell 1.9.1 nedan - under en 150 grader babordsgir 
genom att snabbt minska farten och därmed vatteninflödet - men 
sedan skulle fartyget fortfarande ha slagit runt kl. 01.20 1.15. Det 
fanns ingen tid för överlevande att ta sig ut i det förloppet. 

Fig. 1.9.7 - Upp och ner kl. 01.20 

Huss skriver (12) försiktigt 

"Efter detta skede börjar vatten strömma in på de övre däcken (i däckshuset). I praktiken är fartyget härmed 
förlorat (dvs det kapsejsar och flyter upp och ned). Tidsförloppet blir helt bestämt av hur snabbt de övre däcken 
(dvs däckshuset) vattenfylls".  

När 'Herald of Free Enterprise' kapsejsade fylldes övre däcken på mindre än en minut. Sedan hade hon 
kapsejsat och resan var slut. 
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Tabell 1.9.1 Vatteninflöde enligt Huss första uppskattning 1994/5 (12) 

Estnisk 
tid(t. m. s.) 

Tid efter att 
visiret föll av 

(min) 

Vatten på 
bildäck 

(ton) 

Slagsida 
(grader) 

Vatteninflöde 
(ton/min) 

Kränghastighet 
(grad/minut) 

Vågriktning 
(grader)* 

Fart 
(knop) 

Gir 
(grader) 

01.14.00 0.0 0 0 500 14 120 14 0 

01.15.00 1.0 500 14 400 7 140 10 20 

01.16.00 2.0 900 21 400 4 170 6 50 

01.17.00 3.0 1 300 27 300 5 210 3 90 

01.18.00 4.0 1 600 32 200 3 240 1 120 

01.19.00 5.0 1 800 35 300 4 260 0 140 

01.20.00 6.0 2 100 39/180! - 180 270 0 150 

(* 180° vågriktning = rätt mot vågorna) 

Som synes ansåg Huss 1994 att inflödet genom rampöppningen i fören var ganska konstant 200-500 ton/min 
oavsett fart och vågriktning och att farten var noll knop efter fyra, fem minuter ,d.v.s. fartyget stannade i stort 
sett omedelbart. Det hela verkar mera baserat på uppgifter, om först snabb slagsida 14 grader och sedan 
långsamt ökande slagsida, än på verkliga inflöden. Kommissionen (Forssberg/Stenström) accepterade inte 
resultatet. 

Farten kunde ju inte vara noll efter fyra minuter (mitt under giren), eftersom färjan då inte kunde nå 
'vrakplatsen' >2500 meter österut. Inte heller slagsidan kunde vara 32° efter 4 minuter för då kunde ju ingen 
komma ut! 

Nej - efter fyra minuter hade 'Estonia' knappast hunnit gira 180° eller kränga 32° enligt Kommissionens 
förfalskade olycksförlopp. Notera att Huss anser att 'Estonia' genast började gira och genast började sakta 
farten för att stoppa inflödet genom rampen - det fanns naturligtvis inga bevis för dessa två av varandra 
oberoende manövrar som görs från olika konsoller på bryggan. 

HUSS ANDRA HEMLIGA FÖRSÖK ATT SIMULERA SJUNKFÖRLOPPET 1995/1996 

Huss började då att reducera inflödet genom öppningen. 1 963 m3/minut, när farten var 14,5 knop (7,45 m/s) i 
mötande sjö, enligt författaren och även 300-500 m3/minut enligt Huss själv var naturligtvis för mycket. Det fick 
bli maximum 250-400 m3/minut enligt förfalskade modellförsök och matematiska modeller (se figs. 4.2, 3 och 4 
i supplement 522 i (5) som utfördes senare). 

För att undvika kritisk granskning av utomstående hemligstämplades materialet av Forssberg under 
utredningen. Hemligstämpling är ett utmärkt verktyg när man förfalskar haveriutredningar. 

Sedan fick också farten minskas snabbt - från 14 till 9 knop under två minuter innan giren - men fick inte bli noll 
- fartyget skulle ju segla iväg nästan två distansminuter österut för att sjunka på 'vrakplatsen'. 

Huss ansåg vidare att vatteninflödet sedan - efter giren (som ingen har noterat och som det inte finns ett enda 
bevis för) - minskade dramatiskt. Att 'Estonia' hade girat 180 grader under två till sex minuter, efter att ha 
förlorat visiret, är naturligtvis obevisat men en nödvändig del av historieförfalskningen. För den skarpa giren 
behövs ett maximalt roderutslag åt babord - det tar ca 30 sekunder. Men rodren hittades med maximalt 
styrbordsutslag 1.16. Efter babordsgiren skulle alltså besättningen ha vridit rodren fullt styrbord, vilket tar 60 
sekunder. 
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SPÅR - FRAGMENT - PÅ BOTTEN VÄSTER OM VISIRET, INNAN VISIRET ENS LOKALISERATS 

 

 

Figur 1.9.3 - Giren enligt Kommissionen 

För att 'bevisa' sitt sjunkförlopp, som simulerats av 
Kalmars manöverdator, säger slutrapporten (5) kapitel 
12.5 att sonarundersökning av fragment på botten 
hjälpte Kommissionen att fastslå fartygets babordsgir 
kl. 01.16-01.20 efter att visiret fallit av 1.14 kl. 
01.14/15- ytterligare delar, 'fragment', från 'Estonia' 
hittades tydligen den 5 oktober av 'Tursas' (a) väster 
om visiret (sic!) och (b) söder om visiret vilket 
bekräftade babordsgiren (sic). 

Naturligtvis hittades inga 'fragment' 1 000 meter 
väster eller söder om visiret den 5 oktober, då enligt 
uppgift visiret inte ens var lokaliserat. Man säger ju att 
man aldrig letade där vid den tidpunkten. Notera den 
logiska kullerbyttan - man hittade enligt obevisade 
uppgifter (små) fragment (den 5 oktober) väster om 
visiret innan man hittade det stora visiret (den 18 
oktober). Slutrapportens uppgift att i kapitel 12.5 att 

"genom sonarundersökningar av fragment på sjöbotten ... 
har det framkommit att ESTONIA gjorde en babordsgir i ett 
tidigt skede av olycksförloppet"  

är en uppenbar lögn, eftersom fragmenten borde ha 
hittats väster om visiret och 2 400 meter väster om 
vraket.  

Lögnen bekräftas senare i samma kapitel, där modellförsök visar att fartyget ej girar åt babord pga slagsida åt 
styrbord. Men sedan hänvisar man till att 

"Genom manövreringssimuleringar har det påvisats ... (att) en bogvind (skulle) ha fått fartyget att gira upp i vind"  

men inte gira 180°. Emellertid finns inte dessa simuleringar redovisade i slutrapporten. När och av vem gjordes 
dessa? Naturligtvis är uppgiften om simulering med 'bogvind' lika falsk och lögnaktig som hela 
Kalmarsimuleringen. 

Eftersom Kommissionen inte kunde bevisa babordsgiren med hjälp av fragmenten och modellförsöken eller 
simulationer säger man i kapitel 13.3 att 

"Kommissionen anser det klarlagt att befälet på bryggan initierade fartminskning och en babordsgir på grund av 
slagsidan och ljudet från kollisionen" (kollisionen är fartygets kollision med visiret) ... "Det är emellertid uppenbart 
för kommissionen att åtminstone ljudet från visirets kollision med bulbstäven måste ha uppfattats". 

Hur Kommissionen klargjorde att befälet initierade giren är oklart - inga vittnen eller uppgifter finns ju om en 
gir - och varför skulle man gira om man kolliderat med sitt eget visir? Därför är utsagan i kapitel 20 - 
Undersökningsresultat - (sid 223) i (5) - att 

"allteftersom slagsidan förvärrades lät de vakthavande styrmännen minska farten och initiera en babordsgir"  

totalt obevisad, sannolikt medvetet lögnaktig. Och naturligtvis trillade inga 'fragment' av när man girade. 
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FRAGMENT 

Vad var det för 'fragment' man hittade - och var? Det måste vara ordentliga 'fragment', eftersom sonar 
(ekolod) har dålig upplösning på 80 meters djup och 'fragmenten' ligger i djup dy och lera. Tyvärr meddelar inte 
slutrapporten (5) vad 'fragmenten' bestod av, deras positioner och hur och varför de föll av, och hur 
Kommissionen kunde dra sin slutsats om babordsgiren 1 000 meter väster om visiret baserat på dessa 
'fragment'-fynd öster (? - se nästa paragraf) - borde vara väster - om visiret. 

Enligt en pressrelease den 6 oktober 1994 från det estniska utrikesdepartementet som citerade Kommissionen 
hittade 'Tursas' fragmenten öster och söder om vraket,37 dvs minst 3 000 meter från 'girplatsen'! Det är 
sannolikt att det estniska utrikesdepartementet fick vilseledande uppgifter av Kommissionen. 

Efter att slutrapporten (5) publicerats meddelade Tuomo Karppinen (i Glasgow, oktober 1999) att 'fragmenten' 
hittades 200-300 meter rakt väster om vraket - figur 2.26. Men enligt Kalmar-plotten passerade varken färjan 
innan olyckan, eller vraket efter olyckan, det området! Och fragmenten skulle ju bevisa babordsgiren kl. 01.16-
01.20 2 400 meter väster om vraket. 

ESTONIA GIRAR 180 GRADER 

Två minuter och 24 sekunder efter visirets fall, dvs under giren, stävade i alla fall 'Estonia' enligt 
Huss/Kommissionen rätt in mot vågorna med cirka 9 knops fart, då en massa vatten skulle ha kommit in i den 
vidöppna överbyggnaden - 1 200 ton/minut - enligt författarens beräkningar. Huss reducerade dock inflödet 15 
gånger mindre till 83.3 ton/minut! Sedan fick det bli ännu mindre. Skall man förfalska med hjälp av 
hemligstämpling finns inga regler. Farten var noll efter 19 minuter enligt Huss! Då hade bara totalt 1 500 ton 
kommit in i överbyggnaden (istället för på mindre än en eller fyra minuter!) enligt Huss, då slagsidan var bara 
cirka 29 grader (enligt korrekta stabilitetsberäkningar). Enligt Huss egna beräkningar borde detta vatten nu 
rinna ut ur överbyggnaden - farten är noll - bogöppningen är riktad bort från vågorna. 

Författaren konstaterar här att Huss andra sjunkförlopps- 

rekonstruktionsförsök är en medveten manipulation. Trots detta 
räckte det inte - Huss manipulationer var inte tillräckligt bra! 

Varför vatten fortsatte att forsa in i överbyggnaden och inte rinna ut, 
när farten var nästan noll och fören var riktad bort från vågorna, 
förklarar inte Huss. Det borde ha skett enligt fysikens lagar. Men de 
gäller inte vid hemligstämpling. Istället beräknar Huss att ytterligare 
500 ton forsade in i överbyggnaden under ytterligare 9 minuter, då 
'Estonia' med totalt 2 000 ton vatten ovanpå bildäck i överbyggnaden
och med slagsida 33-37 grader skulle slagit runt (en sjömil från 
vrakplatsen!) - tabell 4.3 i supplement 522, vilket också visas i tabell 
1.9.2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.9.8 - "2 000 ton vatten på bildäck" 
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Tabell 1.9.2 Skillnad mellan Huss uppgifter 1995/6 och Kommissionens (5) uppgifter 1997 

Estnisktid(t. 
m. s) 

Tid efter 
att visiret 

föll av 
(min) 

Vatten 
på 

bildäck 
enl. 
Huss 
(ton) 

Inflödeenl. 
Huss 

(ton/minut) 

Slagsida 
enl. Huss 
(grader) 

Vågriktning 

(grader) 

Slagsida 
( 5) 

(grader) 

Kräng- 
hastighet 

( 5) 
(grad/ 
minut) 

Differens 
i slagsida 

(5) 
/Huss! 

Fart enl. 
Huss 

(knop) 

Fart 
(5) 

(knop) 

01.14.00 
Visiret 
förloras 

0.0 0 400.0 0 135 0 15.0 0 14.5 14.0 

01.14.30 0.5 200 400.0 6 135 - 15.0 - 14.5 ~ 

01.15.00 1.0 (340) 285.7 (10) ~ 15 15.0 (+5) ~ ~ 

01.15.12 1.2 400 250.0 11 150 15 0 +4 13.0 ~ 

01.16.00 
Giren inleds 

2.0 (571) 250.0 (15) ~ 15 0 ±0 ~ 9.0 

01.16.24 2.4 700 83.3 17 *180 - 5.0 - 8.5 ~ 

01.20.00 
Giren 
avslutas 
Inget mer 
vatteninflöde 

6.0 1 000 38.5 22 ~ 30 5.0 +8 5.5 6.0 

01.22.00 
Alarm 
ombord 

8.0 (1 077) 38.5 (23) ~ 35 2.5 (+12) ~ 4.5 

01.24.00 10.0 (1 154) 38.5 (24) ~ 40 2.5 (+15)  ~ 2.1 

01.27.00 13.0 (1 269) 38.5 (26) ~ (50) (3.3) (+24)  ~ ~ 

01.30.00 16.0 (1 385) 38.5 (27) ~ 60-70 3.3-5.0 (+33/43)  ~ 1.7 

01.33.00 19.0 1 500 55.6 29 255 80 6.7 +51 0.0 2.2 

01.40.00 26.0 (1 888) 55.6 (35)  255 110 2.5 (+75)  0.0 2.2 

01.42.00 
Kapsejsning 

28.0 2 000 55.6 37/180! 255 115 4.0 +78/-65 0.0 2.2 

01.43.00 29.0 2 056 - 180!! ~ (119) 4.0 (-61) 0.0 2.2 

01.51.00 37.0 - - 180!! ~ (150+) 4.0 (-30) - 2.2 

(uppgifter inom parentes uppskattade av författaren – *180 grader = rätt mot vågorna - +enligt Kommissionen slog Estonia aldrig runt). 

Som synes ansåg Huss nu att det bara kom in cirka 38,5 ton vatten per minut mellan 6 och 19 minuter efter 
olyckan och 55,6 ton vatten per minut mellan 19 och 28 minuter efter olyckan och hela Kalmarplotten är 
baserad på det antagandet - att fartyget flöt högt upp - när det var <2 000 ton ovanpå bildäcket. Tiderna och 
inflödena var naturligtvis vetenskapligt bludder - påhitt - en korrekt analys är att inget vatten skulle ha runnit 
in efter kl. 01.20 och allt vatten som då fanns i överbyggnaden skulle ha runnit ut! men det tillfredsställde 
fortfarande inte Kommissionen. 'Estonia' slog ju aldrig runt och slagsidan borde vara minst dubbelt så stor efter 
19 och 28 minuter. 
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SÄKERSTÄLLDA FÖRHÅLLANDEN OCH FAKTA (II)  

Huss skriver i sin rapport (i svensk översättning):  

"En ganska liten mängd (sic) vatten på bildäck som 1 000 
ton resulterar i en krängvinkel på över 20 grader. En så 
stor krängning orsakar svåra skador på inredningen i de 
allmäna utrymmena, avsevärd förskjutning av fordon 
och last, och sannolikt panik hos passagerarna. 
Emellertid, vattnet på bildäck (i överbyggnaden) är i sig 
självt ej tillräckligt för att leda till fartygets kapsejsning, 
så länge som skrovet (sic) är intakt över och under det 
öppna däcket. Kapsejsningen (sic) sker bara när vatten 
börjar fylla andra utrymmen i fartyget (dvs däckshuset). 
... det fallet uppstår när 1 500 - 2 000 ton har fyllt 
bildäcket och då krängvinkeln är 35-40 grader. " 

Fig. 1.9.9 - 'Resultat av kapsejsning = flytläge 
upp och ned’ 

Notera den vilseledande beskrivningen av 'skrovet' som anges vara intakt över (!) och under det öppna 
(bil)däcket. Skrovet är naturligtvis enbart under bildäcket (däck 2). Ovan bildäcket är den vidöppna 
överbyggnaden - fylld med vatten enligt Huss genom den öppna förrampen! Som synes visste emellertid 
Huss att han måste fördröja vattenfyllnaden efter att 1 000 ton kommit in i överbyggnaden och att 
kapsejsning skulle uppstå med 1 500 – 2 000 ton. Skeppet skulle sedan flyta upp och ned på just skrovet. 
Trots helt medvetna manipulationer lyckades alltså inte Huss att rekonstruera ett förfalskat olycksförlopp. 
Det var ju omöjligt! Det fick hemligstämplas.  

Och inte hade en krängning på >20 grader orsakat skador på inredningen i de allmäna utrymmena! Fartyg är 
faktiskt konstruerade att rulla litet. Men naturligtvis trillar lösa föremål i durken, om det rullar. Vi vet att flaskor 
och parfym (och eventuellt dess hyllor) i taxfreeshoppen kom loss och krossade glasväggen mellan shoppen 
och korridoren, men andra, riktiga väggar inne i däckshuset satt naturligtvis kvar (och sitter fortfarande kvar). 
De hålls på plats av profiler i däck(golv) och tak som inte lossnar vid krängning. Filmer från dykundersökningen i 
december 1994 1.16 visar just detta. Man bryter upp dörrar i intakta väggar för att komma åt en mystisk väska, 
etc. 

KOMMISSIONEN FÖRFALSKAR HUSS MISSLYCKADE FÖRSÖK ATT SIMULERA 

SJUNKFÖRLOPPET 

Så kommissionen tog Huss figur (4.12 i supplement no. 522) och ändrade skamlöst på alla 
slagsidevinklar/tider, så att de 'passade' t.ex. besättningens lögnaktiga vittnesmål 1.48 - se figur 13.2 ovan ur 
(5) - utan hänsyn till det fysiska sambandet mellan slagsida och vattenmängd på bildäcket i överbyggnaden 
och överlevandes uppgifter om mindre slagsida när de tog sig ut. Med hjälp av hemligstämpling är allt 
möjligt. 

Kommissionen kan inte visa några som helst bevis att figur 13.2 är sann. Det är helt klart att inget vatten kan 
rinna in genom bogöppningen efter kl. 01.20 i det angivna olycksförloppet! 

Att Huss vid detta tillfälle inte avgick från Kommissionen är ett mysterium. Just vid detta tillfälle hade han ett 
gyllene tillfälle att lämna Kommissionen med en viss heder i behåll (han borde enbart ha sagt att han inte 
kunde simulera olycksförloppet). Men Huss avgick aldrig och har sedan dess envist försvarat slutrapporten och 
Kommissionen och i samband därmed förolämpat experter som artigt frågat om bevis för beräkningarna och 
simuleringarna. Varför? För att han redan hade förfalskat de matematiska modellerna för vatteninflöde i 
supplement no. 522? Intressant nog visar Huss i sin rapport - kapitel 4.4 i suppl. no. 522 - en jämförelse med 
finska vatteninflöden genom en öppen ramp. Finnarna anser att vatteninflödet skall vara dubbelt så stort (sic), 
dvs fartyget skulle kapsejsa redan efter halva tiden - minst. Och att ingen skulle ha kunnat ta sig ut! 
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Kalmar Sjöbefälsskola (Rosengren), som sägs ha gjort plotten, och dess prefekt Rolf Zeberg36a vägrar att uttala 
sig. Det bör tilläggas att ovan fig. 1.9.2 inte är den enda plotten som gjordes av Kalmar Sjöbefälsskola. Man 
gjorde minst en tidigare plott (fig. 4.9 i suppl. 522), där den sjunkande 'Estonia' driver i sidled mellan kl. 01.15 
(sic?) och kl. 01.45 ca 2 300 meter, dvs > 2.2 knops fart konstant - i sidled! - medan hon vattenfylls. Förfalskning 
ovan - fig. 1.9.2 - var inte den enda manipulationen i Kalmar. Man övade sig med andra plotter för att förfalska 
olycksförloppet. 

YTTERLIGARE SÄKERSTÄLLDA FÖRHÅLLANDEN OCH FAKTA (III)  

Det bör noteras att varken Huss/Rosengren eller Kommissionen nämner eller räknar med vatten under bildäck i 
skrovet i sina sjunkningsförlopp - Huss/Rosengren slutar räkna, när ca 2 000 ton vatten kommit in ovanpå 
bildäcket i överbyggnaden. 

De vet att fartyget då kapsejsar.  

Kommissionen räknar även med vatten i däckshuset ovan överbyggnaden/bildäcket. I båda fallen skulle 
'Estonia' ha kapsejsat och flutit upp och ned. Vidare är det värt att notera, att efter 180°-giren kl. 01.16-01.20, 
då farten sjunkit till <6 knop, att 0,5 knop ONO-ström/vågor och 18 m/s SW vind inte driver vraket åt NO utan 
att vraket - pga inbyggd tröghetskraft? - driver åt OSO under 10-12 minuter. Huss antar att: 

"... fartyget måste ha seglat med låg fart under några minuter på kontrakurs, innan maskinerna stannade och 
fartyget började driva med vågorna in från styrbord"  

men det finns inga bevis för det.  

 

Fig. 1.9.10 – Drift sidleds i hög fart enligt Kommissionen 

 

Rodren måste också ha vridits först till midskepps och 
sedan hårt styrbord - det läget de hittades i. Först senare -
när 'Estonia' i verkligheten troligtvis redan hade sjunkit (kl. 
01.32 pga läckage), visar Huss/Rosengren att vraket börjar 
driva åt NO i ytterligare 20 minuter! - annars hade det ju 
inte hamnat på vrakplatsen. 

Just Huss/Rosengrens Kalmarplott efter kl. 01.33 är 
mycket avslöjande - de visste ju att fartyget enligt deras 
beräkningar (och alla andra observationer) skulle ha 
stannat då - trots detta plottar de gladeligen vidare 20 
minuter till för att sjunka på vrakplatsen! Rent kriminellt. 

Och detta passade ju Kommissionen bra. 

Kommissionen hittade alltså på att slagsidan ökade till 40 
grader på 10 minuter (inflöde 200 ton/min, kränghastighet 
4.0 grad/min kl. 01.24) med 2 000 ton på bildäck i 
överbyggnaden, och till 50 grader på 13 minuter (kl. 01.27) 
med 4 000 ton vatten på bildäck (inflöde 666 ton/min, 
kränghastighet 3,33 grad/min under tre minuter) i 
överbyggnaden, och till 110 grader kl. 01.40 
(kränghastighet 4.61 grad/min), som följd av påstått 
ökande mängder vatten ovanpå bildäck i överbyggnaden
och i däckshuset vilket sammanfattas i tabell 1.9.3 nedan. 
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Tabell 1.9.3 Skillnad mellan Huss' och Kommissionens (5) uppgifter 

Estnisk tid 
(t. m. s.) 

Tid efter att 
visiret föll av 

(min) 

Vatten i 
överbyggnaden 

enl. Huss 
(ton) 

Vatten i 
överbyggnad 

/i däckshus (5) 
(ton) 

Slagsida enl. 
Huss 

(grader) 

Slagsida 
(5) 

(grader) 

Skillnad i 
vattenmängd 

ombord 
(5)/Huss 

(ton) 

Skillnad i 
slagsida 
(5)/Huss 
(grader) 

01.14.00 0 0 0/0 0 0 0 0 

01.24.00 10.0 1 154 2 000/? 22 40 >+846 18 

01.27.00 13.0 1 269 4 000/? 26 50 >+2 731 24 

01.33.00 19.0 1 500 6 000/14 000 29 80 +18 500 61 

01.42.00 28.0 2 000 8 000/22 000 37 115 +28 000 78 

Notera skillnaden i vattenmängd ombord i överbyggnad/däckshus mellan Huss och Kommissionens utsagor 19-
28 minuter efter den första slagsidan - 18 500-28 000 ton! 

Notera skillnaden i slagsida mellan Huss och Kommissionens utsagor 28 minuter efter första slagsidan - 78 
grader! Huss ansåg att inflödet i överbyggnaden var 55.6 ton/min efter 19 minuter och Kalmar plotten är 
baserat på det, medan Kommissionen hittade på att däckshuset då vattenfylldes med ca 7 000 ton/min - 
bara 125 ggr större inflöde än vad Huss meddelat. Men 'Estonia' drev oförändrat åt nordost. 

'ESTONIA' FLYTER PÅ DÄCKSHUSET UNDER SJUNKFÖRLOPPET 

'Svenska sjöfartsverket har i ett brev 2000-12-15 Beteckning 0799-
0036172 till Näringsdepartementet kommenterat ovan med att 

'Sjöfartsinspektionen vill understryka att man i läckstabilitetssammanhang 
inte får räkna med en flytkraft i en överbyggnad (däckshus) på ett fartyg, 
om den inte är vattentät. Den är på färjor inte vattentät för där finns 
dörrar, som är lätta att öppna, där finns fönsterrutor som inte tål 
vattentryck etc. Det förhållandet att man inte får från säkerhetsmässiga 
utgångspunkter räkna med flytkraften i en överbyggnad utesluter 
emellertid inte att det faktiskt finns en sådan. Det gör det och bl.a. därför 
är haverikommissionens beskrivning av haveriförloppet mycket trolig'. 

 

Figur 1.9.11 'Estonia' flyter på däckhuset? 

Sjöfartsverket skriver 'överbyggnad' men menar naturligtvis 'däckshus'. 'Estonia's överbyggnad - utrymmet 
kring bildäcket utan fönster men med vädertäta ramper i för och akter - var naturligtvis vädertät innan 
förrampen öppnades. Kommissionen anser emellertid att däckshuset - däck 4-7 inte är vattentätt utan 
vattenfylldes med 7.000 ton/min under två minuter, nitton minuter efter slagsidan, men att sedan denna 
hastiga vattenfyllnad plötsligt avstannade, så att fartyget flöt stabilt ytterligare 20 minuter på en vattentät del i 
däckshuset, och Sjöfartsverket (Franson/Selén) anser också att det fanns en mystisk flytkraft i 
överbyggnaden/däckshuset som hindrade att fartyget slog runt och flöt upp och ned. 

Hur denna mystiska flytkraft uppstod och vad den bestod av måste naturligtvis utredas för förbättrad 
sjösäkerhet. 

Franson hävdar också att vattnet i däckshuset rinner ner till utrymmena i skrovet när slagsidan är 90 grader, dvs 
förbi den vattenfyllda överbyggnaden. 

För att det skall kunna ske måste vattnet rinna i uppförsbacke, dvs gravitationslagen upphävs! Naturligtvis 
vet de riktiga stabilitetsexperterna på Sjöfartsverket att Franson ljuger, men med hot och censur har dessa 
personer tystats. Det är ganska förfärligt. Men ingen reagerar. Lika förfärligt det med. 
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OMÖJLIG SJÖSÄTTNING AV LIVFLOTTAR 

Fartygets framfart upphörde aldrig varken enligt Kommissionen eller Huss, utan haveristen fortsatte österut 
med >2.2 knops fart,35 trots att färjan vattenfylldes och borde ha stannat direkt. Kl. 01.30 hade haveristen 
hamnat i nedan läge enligt slutrapporten (5) med 60 grader slagsida (Huss anser å andra sidan att slagsidan 
bara var 27° med 1 385 ton vatten i överbyggnaden vid den tidpunkten - se ovan). Det finns naturligtvis inga 
bevis för att fartyget någonsin befann sig i detta läge, men bilden är illustrativ.  

Vi ser de tio livbåtarna: nos. 1, 3, 5, 7 och 9 styrbord, där 
no. 9 är helt under vatten och no 7 är i vattenlinjen, 
medan nos. 2, 4, 6, 8 och 10 babord är kvar på översidan. 
Vi ser också två vita 'rutor' för och akter om livbåtarna 
och det är lutande ramper för livflottar packade i 
containrar, som kan kastas i sjön. 

Styrbords aktra, ca 15, livflottar är under vatten (ingen vit 
ruta ses) och borde vi denna tidpunkt ha slitits loss och 
drivit iväg. Vinden/vågorna kommer från höger i bilden - 
skorstenen pekar mot vind/vågor. Slutrapporten 
meddelar att babords ca 15 livflottar lösgjordes strax 
innan och efter detta tillfälle, men har inte förklarat hur 
personerna ombord skulle komma in i dessa flottar. Figur 1.9.12 - 'Estonia's läge kl. 01.30 enligt Kommissionen 

(fig. 13.3 i (5)) 'Estonia' flyter på däckhuset? Och driver 
med 2.2 knops fart i sidled! 

Slagsidan är 60 grader, dvs de gröna däcken lutar just 60 grader, den dolda babordssidan lutar 30 grader ner i 
vattnet. Är man på utsidan rutschar man i sjön, är man på däck 7 under flottarna kan man omöjligen komma ut 
på utsidan. Lossar någon babords flottar vid detta tillfälle är det sannolikt att flottcontainern studsar mot 
babords utsida och sedan försvinner överbord.  

 

Figur 1.9.13 – Fortsatt drift sidleds i hög fart enligt Kommissionen 

Någon ordnad evakuering är naturligtvis 
inte möjlig redan när slagsidan överstiger 
20 grader. När slagsidan var 60-90 grader 
evakuerade emellertid Kommissionens 
huvudvittnen (Treu, Sillaste och Kadak) 
däck 1 och anlände vid skorstenen: sedan 
klättrade Sillaste och Kadak rätt upp på 
lovarts(babords)sidan och hoppade i en 
livflotte 1.48 - hur nu det var möjligt? 
Naturligtvis ljuger de - för att Sillaste och 
Kadak skulle kunna ha befunnit sig på 
överbyggnaden yttre babordssida, måste 
de ha evakuerat kontrollrummet betydligt 
tidigare - när slagsidan var <15 grader. Ett 
par minuter senare när slagsidan är litet 
större trillar eventuellt kvarvarande 
livflottar av åt styrbord: 

Trots att fartyget var halvsjunket - överbyggnad och däckshus under vatten akterut - och borde ha kapsejsat 
eller sjunkit i detta läge, säger docent Huss & Co. att farten är >2 knop (ström <0.5 knop) och att fartyget 
fortsatte att driva i sidled (sic) i 22 minuter 1 200 meter åt nordost för att plötsligt försvinna - sjunka - kl. 
01.52 (se fig. 1.9.2 ovan). Skall man skratta eller gråta åt ett sådant ovetenskapligt påstående? Även en 
lekman förstår att det inte är möjligt. 
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ÖGONVITTNEN SER 'ESTONIA' SJUNKA - SÄKERSTÄLLDA FÖRHÅLLANDEN OCH FAKTA (IV) 

Den 24 oktober 1994 intervjuades ett ögonvittne, som hade sett 'Estonia' vid finska sydkusten kl. 22.00 och 
senare sjunka mellan kl. 01.30 och kl. 01.36, av finska polisen (akt A93c). Uppgifterna diskuterades dock inte 
förrän Kommissionens möte den 26-27 januari 1995, dvs långt efter man redan meddelat olycksförloppet med 
tider. Det var styrman Ingemar Eklund på 'Mariella' uppgifter. Hans vakt hade börjat kl. 22.00 och han hade 
hela tiden sett 'Estonia'. Han säger: 

"Klockan 22.00 såg jag 'Estonia' snett framför oss, omkring 30°, på babordssidan (plott dvs 'Estonia' seglade inte 
alls utefter Estlands kust som Kommissionen anger). ... Hennes kurs kl. 22.00 var nästan västlig och hon höll sig 
rätt stadigt bredvid oss. ... Jag såg 'Estonia' hela tiden på radarn. ... Kl. 01.30 ... hörde jag på kanal 16 hur 'Estonia' 
sade en gång Mayday. ... Jag svarade 'Estonia' omedelbart men de svarade inte tillbaka. ... Under tiden jag 
försökte få kontakt så tog jag ut hennes position från radarn. Från det vi hörde Mayday-anropet och fram till 
ekot av 'Estonia' försvann så tror jag att det tog bara cirka sex minuter. Tiderna framgår av protokollet som jag 
förde under nattens lopp. ... Efter att vi hör Mayday anropet så såg vi ljusen från 'Estonia'. ... Under vår färd fram 
mot 'Estonia's position så försvann ljuset från henne och på radarn. Strax innan hon försvann från radarn så 
uppfattade jag att hon girade babord ... detta skedde mycket hastigt ... eftersom vektorn försvann så misstänkte 
jag att 'Estonia' sjönk. ... Vi hade all tre radarna igång. ...Under färden fram till 'Estonia's position så manövrerade 
jag fartyget ... Jag höll även protokoll. ... I protokollet jag skrev är tiderna exakta emedan de är tagna från GPS-
navigatorn".  

Eklunds protokoll av sjunkförloppet finns naturligtvis ej i SHK:s arkiv (bevisförstöring?). Notera att Eklund anser 
att 'Estonia' seglade utefter Finlands sydkust strax framför 'Mariella' kl. 22.00, vilket också konfirmerats av 
överlevande från 'Estonia' som såg 'Mariella' strax akterut på styrbordssidan. Eklund anser att 'Estonia' sjönk 
redan kl. 01.36 (6 minuter efter första Mayday kl. 01.30 - Om Mayday hördes 01.24 skulle 'Estonia ha sjunkit kl. 
01.30) och Eklund noterade 'Estonia's positioner kl. 01.30 och kl. 01.36. Det framgår klart att Eklund inte såg 
'Estonia' driva >2 400 meter i sidled fram t.o.m. kl. 01.52. 

'ESTONIA' LIGGER STILLA UNDER HELA SJUNKFÖRLOPPET 

Eklunds chef, kapten Jan-Tore Thörnroos meddelade i samtal med Kommissionen i november 1994 att 'Estonia' 
låg helt stilla, när hon var under observation, dvs mellan kl. 01.30 och 01.36 var 'Estonia's position oförändrad. 
Sedan försvann 'Estonia' kl. 01.36, dvs sjönk. Men Kommissionen beslöt att censurera dessa ögonvittnens 
observationer - de passade ju inte in i 'sjunkförloppet'. Istället uppgav Kommissionen och i samband därmed 
även Jörle/Hellberg i (20) fräckt att Thörnroos skulle ha meddelat att Eklund noterade babordsgiren redan kl. 
01.16 (innan Mayday!) och att de Thörnroos/Eklund noterade att 'Estonia' sjönk ca 01.52. Författaren har bett 
Thörnroos förklara vad han verkligen sagt, men Thörnroos vill inte uttala sig. Thörnroos räddade senare 17-18 
personer ur sjön, men enligt Kommissionen var det bara 15 - 1.41!Det är helt klart att Kommissionen har 
förfalskat Eklunds utsagor i det finska polisprotollet och hotat Thörnroos att hålla truten. 

KOMMISSIONENS LJUGER OM STABILITETEN VID 75 GRADERS SLAGSIDA - 

SÄKERSTÄLLDA FÖRHÅLLANDEN OCH FAKTA (V)? 

Ingenstans i (5) anger Kommissionen hur man rekonstruerade sjunkförloppet (som ju är påhittat och), som ju 
inte stämmer med uppgifterna i Supplementen i (5) eller med fysiska lagar.  
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Slagsidan var 75 grader enligt fig. 13.2 i (5) cirka kl. 01.32 
(28 grader enligt Huss) - 15 minuter efter att slagsidan 
uppstod. Då hade enligt slutrapporten kapitel 13.6 (sid 
183) 

18 000 ton vatten läckt in fördelat mellan bildäck och däck 4 
och 5 på cirka 15 minuter  

- ett helt ostabilt läge - se figur 1.9.3 t.h.- där 
tyngdpunkten G befinner sig >8 meter utanför 
flytkraftscentrum B (däck 6 och 7 är också vattenfyllda). 
Enligt figur 13.2 i (5) och tabellen ovan hade bara 4 000 
ton runnit in på bildäck under 13 minuter. Det innebär 
att under två minuter vattenfylldes däckshuset med 
14.000 ton - inflöde 7 000 ton/min eller 117 ton/sek! 
Slutrapporten yrar om ett inflöde på 20 ton/sek. Den 
högre siffran innebär naturligtvis att fartyget var på väg 
att kapsejsa - momentet som kränger fartyget upp och 
ned är cirka 100 000 ton-meter mot maximalt tillåtna 
20.000 - men trots den ökande vikten och det ökande 
krängande momentet varken kapsejsade eller stannade 
fartyget - det fortsatte att segla/driva vidare österut med 
mer än två knops fart36 under mer än 20 minuter. 3.12.  

 

Fig. 1.9.14 - Estonia med 70 grader slagsida - helt instabilt 
läge 

DÄCKSHUSET VATTENFYLLS KL. 01.32 - 'ESTONIA' SJUNKER KL. 01.52 

Kommissionen säger sedan att fartyget sjönk cirka kl. 01.52, dvs 20-23 minuter efter att däckshuset plötsligt 
vattenfyllts med 14 000 ton vatten under två minuter, men tidpunkten är obevisad - fartyget försvann nog 
tidigare, kanske kl. 01.32-01.36, men då stämmer ju inte plotten alls.Enligt Sjöfartsverket - generaldirektör Jan-
Olof Selén och sjösäkerhetsdirektör Johan Franson - båda jurister - finns det enorm flytkraft i däckshuset - däck 
4-7 - som i ovan figur flyttar flytkraftscentrum B åtta meter till höger, så att jämvikt uppstår. Vad denna 
flytkraft består av, har dock Sjöfartsverket inte kunnat uppge 

Kommissionen anser också att det skulle vara bevisat att 'Estonia' skulle ha saktat farten och girat 180 grader 
efter olyckan och stävat tillbaka till Tallinn. Assisterande fartyg - t.ex. 'Mariella' - noterade dock att 'Estonia' låg 
stilla i sjön, när Mayday sändes kl. 01.24-01.30. 

'ESTONIA' SJÖNK REDAN KL. 01.32 

Anledningen, varför författaren anser att fartyget sjönk redan kl. 01.32-01.36, är att klockan på bryggan 
stannade kl. 01.35 och att överlevande passagerare på babordssidan meddelat att de hoppade i sjön ca kl. 
01.30, då aktern sjönk under vatten. Styrman Eklunds vittnesmål ovan stöder även denna uppfattning. Eklunds 
'gir' strax innan sjunkningen kl. 01.36 (eller kl. 01.30 om det var 6 minuter efter Mayday kl. 01.24) skulle ha 
varit ett radareko av 'Estonia's uppstickande för, när aktern sjönk och slog i botten. 'Estonia's akterskepp kan 
alltså ha slagit i botten redan kl. 01.33, då fören fortfarande var över vatten, men då hade framfarten definitivt 
avstannat. Visirpositionen är naturligtvis ej korrekt 2.25. Man kan spekulera om Rosengren/Huss kände till att 
fartyget sjönk redan kl. 01.32-01.36, eftersom Huss rapporter meddelar att fartyget stannade då (kl. 01.33). 
Figur 13.2 är märklig - efter den tidpunkten - kl. 01.33 ändrar det 'flytande' men drivande vraket kurs mot NO 
och plotten visar ytterligare ca 20 minuters förflyttning i sidled med fart 2.2 knop, som naturligtvis simulatorn 
aldrig kan ha angett. Farten kan ju inte ha varit 2.2 knop, när fartyget sjönk - den måste ha varit noll. Hur kan 
ett sjunkande vrak ändra kurs och driva med 2.2 knops fart? Plotten är falsk! 

Författaren anser att ovan beskrivning visar klart att Kommissionen förfalskade Huss och Kalmar 
Sjöbefälskolas (Rosengrens) misslyckade försök att rekonstruera olyckan, så att det skulle passa 
olycksförloppet beskrivet 1994 till media och i slutrapporten 1997. Kommissionen inkl. Huss och Kalmar 



112 
 

Sjöbefälsskola (Zeberg36a/Rosengren) har vid flera tillfällen ombetts att kommentera ovan - de vägrar dock - 
varför? 

SÄKERSTÄLLDA FÖRHÅLLANDEN OCH FAKTA (VI)? 

 

Figur 1.9.13 – Fortsatt drift sidleds i hög fart enligt Kommissionen 

Kommissionen säger avslutningsvis, bl.a. 
att, t.ex. mellan kl. 01.40 med slagsida 115 
grader och hela skrovet nästan under 
vatten (se fig. 13.3 i (5)) och kl. 01.52 (då 
hon sjönk, dvs försvann), så skulle 'Estonia' 
ha förflyttat sig ytterligare cirka 700 meter 
åt nordost (se fig. 13.2 ur (5) ovan). 

Kommissionen förklarar aldrig denna 
märkliga framfart under sjunkförloppet -
att 'Estonia', som en u-båt (!), stävade -
drev i sidled - nordost med 2,2 knops fart 
med hela däckshuset under vatten (var 
kom framdrivningskraften från - strömmen 
var ju <0,5 knop - troligtvis bara 0,2 knop?) 
- och inte heller att 'Estonia' helt enkelt 
skulle ha slagit runt, när slagsidan var >34-
37 grader. 

Expert Huss anser att farten var noll redan kl. 01.33 (eller 01.21) då 'Estonia' senast borde ha kapsejsat och 
flutit upp och ned. 

Kommissionen kan naturligtvis sedan inte visa, hur 'Estonia's alla fjorton vattentäta utrymmen under bildäck 
vattenfylldes 10-28 minuter efter den första slagsidan, så att hon verkligen sjönk utan att slå runt. 
Kommissionen bortser vidare från, att alla överlevande ombord (utom tredjemaskinist Treu) noterade en 
plötslig överhalning >30 grader åt styrbord redan cirka kl. 01.02/5, och att 'Estonia' sedan blev stabil vid 15 
graders slagsida, vilket inte kan ha orsakats av vatten på bildäck. Treu säger att slagsidan uppstod mycket 
långsamt kl. 01.15-01.20 1.48. 

'ESTONIA' STILLA I VATTNET - SÄKERSTÄLLDA FÖRHÅLLANDEN OCH FAKTA (VII) 

Assisterande fartyg som 'Mariella' och 'Silja Europa' och dess befälhavare Thörnroos och Mäkelä observerade 
sedan, som nämns ovan, 'Estonia' stilla i vattnet söder om visiret kl. 01.26-01.30 på latitud N59°22.00 (troligtvis 
fel eller ändrat eller förfalskat av Kommissionen), när Mayday sändes. Se figur 17.1 i (5). Det framgår inte av 
figur 13.2 i (5). Kommissionens sjunkförlopp stämmer alltså inte med utomståendes observationer. 

Det troliga är att 'Estonia' helt enkelt stannade före eller efter slagsidan uppstod kl. 01.02/5, och att visiret 
slogs av senare (om det slogs av), då kursen var åt sydost, figur 2.26 (eller nordost?). Kommissionen undersökte 
alltså inte om slagsidan uppstod kl. 01.02/5 2.1 och om visiret slogs av senare - eller hängde kvar! Om rampen 
någonsin öppnades är ju obevisat och uppgiften att den drogs ut är sannolikt falsk. Hade rampen dragits ut/ned 
helt, medan 'Estonia' hade full fart framåt, borde rampen ha knäckts och brutits av och lindat sig kring 
förstäven och förpiksdäcket skulle ha krossats. Nu hittades rampen stängd, relativt intakt och oskadad och 
fastklämd (intryckt?) i karmen (sannolikt, pga att visiret sprängdes loss under vatten efter olyckan), och 
förpiksdäcket var också oskadat 3.10. Naturligtvis kunde inte 2 000 ton vatten komma in i 'Estonia' via den 
stängda rampen. 

Figur 13.2 av sjunkförloppet i slutrapporten (5) är därför en medveten förfalskning.

Till sist - mellan kl. 01.30 med slagsida 60 grader (se figur 13.3 i (5)) och kl. 01.50 med slagsida >110 grader, då 
fartygets deplacement (vikt) ökat 130%, pga inforsande vatten (>25 000 ton), förflyttade sig 'Estonia' i sidled 
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1.400 meter åt ONO med en medelfart av 2,2 knop - utan maskinkraft och halvt sjunken med hela däckshuset 
under vatten. Varför? Jo, Sjöbefälsskolan i Kalmar eller Huss/Rosengren säger så. Författaren har aldrig varit 
med om att ett sjunkande fartyg seglar/driver upp och ned och i sidled med 2,2 knops fart utan 
framdrivningskraft! Felet i slutrapporten har naturligtvis påpekats för dess författare Ann-Louise Eksborg* 1.20, 
Statens Haverikommission 1.38 och 3.19, som vägrar att befatta sig med saken. 

Felet innebär naturligtvis att hela slutrapporten (5) är en förfalskning. Alla andra väsentliga uppgifter är ju 
lika obevisade som ovan sjunkförlopp! Allt är uppfunnet! Fantasiuppgifter! 

 
Det bör också noteras att enligt figur 13.2 så seglade 'Estonia' med full fart >14 knop ända fram tills visiret 
(enligt uppgift) föll av, rampen drogs ut och slagsidan uppstod, dvs vakthavande officer saktade inte ner när, 
han (enligt uppgift) sände ner Linde cirka 13 minuter tidigare för att kolla oljud på bildäck eller under de 10 
minuter som visiret slog upp och ner mot förpiksdäcket eller när rampen drogs ut. Det var full fart, ända tills 
färjan fick slagsida som gällde, medan Linde väntade i receptionen. Den utsagan är nödvändig eftersom om 
fartyget hade saktat in före kl. 01.15 innbar det att besättningen var medveten om att det var ett fel 
någonstans. Trots detta faktum klandrades inte besättningen av Kommissionen 1.47. 

SÄKERSTÄLLDA FÖRHÅLLANDEN OCH FAKTA (VIII) - YTTERLIGARE FÖRFALSKNINGAR 

Ovan beskrivna sjunkförlopp enligt Kommissionen och slutrapporten har naturligtvis även underkänts av 
internationell expertis, vilket ledde till ett svenskt regeringsbeslut 19 april 2001 att Styrelsen för Psykologiskt 
Försvar skulle presentera ett mer trovärdigt sjunkförlopp. Det skedde den 28 mars 2003, då ytterligare 
förfalskningar presenterades 1.51 av Staffan Sjöling och amiral Frank Rosenius. Ann Louise Eksborgs uttalande 
(SHK, brev till regeringen 16 oktober 2000, ref. A62/00) att   

'Sammanfattningsvis kan man säga att huvuddragen i händelseförlopp och orsakssammanhang i JAICs slutrapport 
baseras på flera olika säkerställda förhållanden och fakta där det är praktiskt omöligt att se att en ny oberoende 
utredning skulle kunna komma till något väsentligt annorlunda resultat',  

saknade plötsligt allt underlag. Ann Louise Eksborg ljuger. 

Men låt oss nu återvända till den 17 oktober 1994. Kommissionen har just meddelat att visiret hade fallit av, 
när 'Estonia' var på väg till Stockholm och det var inledningen och anledningen till hela sjunkförloppet. Visiret 
hade ännu inte lokaliserats. Huss var ännu ej anställd och Kommissionen var ännu omedveten om 
Huss/Rosengrens och SPF:s framtida problem att simulera och/eller beskriva (läs förfalska) det påstådda 
sjunkförloppet beskrivet ovan baserat på utsagan att visiret hade förlorats 'under väg'. 

--- 

34 Vid ett möte med docent Huss på Tekniska Högskolan i Stockholm i augusti 1997 bad författaren Huss klargöra sina beräkningar. Han 
vägrade, beskyllde författaren för att vara konspiratorisk (sic) och lämnade rummet. Huss' chef, professor Olle Rutgersson, som bevittnade 
händelsen, var pinsamt berörd. För eftersom 'Estonia' sjönk långsamt utan att kapsejsa under 35-45 minuter enligt Kommissionen 
tvingades Huss tydligen manipulera uppgifterna. Författaren ansåg ju att det skulle ha kommit in 1 800 - 3 600 ton/min vatten på bildäck 
Appendix 4 istället för 10-20 ggr mindre och det var tydligt konspiratoriskt. Professor Rutgersson är en av regeringens 'oberoende' experter 
som senare kallats in för att kommentera uppgifter om att den officiella utredningen är fel. Rutgersson har aldrig vågat bekräfta ett enda 
fel - alla nya uppgifter är svåra att bedöma - t.ex. denna internetbok! Professor Rutgersson vågar tydligen inte kritisera sin underställda 
docents felaktiga beräkningar. Det hela är mycket märkligt - professor Rutgersson kan ju inte ha intresse av att den förfalskade 
Estoniarapporten (5) får vara oemotsagd? 

35 Den osedvanligt höga slutfarten >2 knop under 20 minuter, när 'Estonia' halvsjunken driver i sidled, är nödvändig för att 'Estonia' skall 
hamna på vrakplatsen. Kommissionen kunde minska farten till, säg 0.3 knop, men då måste farten ha varit högre tidigare, men då hade 
mera vatten forsat in på bildäcket och fartyget hade kapsejsat tidigare. Kommissionens förlopp är naturligtvis helt påhittat - den vet ej, 
eller vill ej meddela, fartygets kurser och fart de sista 60 minuterna, jfr 2.25/6. 

36 Författaren tycker att slutrapportens (5) sjunkförlopp, beträffande vatten på bildäck i kombination med vattenfylld överbyggnad, inte är 
övertygande. Ingen i Kommissionen vill dock uttala sig om ovan - frågar man Kommissionen vem som skrivit ihop dessa delar av 
slutrapporten, vet den det inte - jämför också 3.12, där sjunkningen beskrivs ytterligare.  
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36a Zeberg har i email 2001-02-21 meddelat följande: 

"Min gode Anders Björkman,  

... Jag har full förståelse för ditt missnöje med den utredning som gjordes efter Estonias haveri. Även jag tycker att den har stora brister och 
innehåller alltför mycket kompromisser - men det blir väl så när man inte väljer att tillsätta en neutral och verkligt kompetent utredning. 

Jag har tidigare påpekat att Sjöfartshögskolan i Kalmar på intet sätt var kopplad till Haverikommissionens utredning. Vem som kom på 
tanken att försöka simulera olycksförloppet i vår dåvarande simulatoranläggning vet jag ej, men förmodligen var det Hans Rosengren själv 
som föreslog detta, då man framgångsrikt vid tidigare tillfällen simulerat andra sjöolyckor - men då kollisionsförlopp och liknande.  

Alla som känner till syftet med navigeringssimulatorer och hur denna simuleringsteknik är uppbyggd är säkerligen väl medvetna om dessa 
anläggningars begränsningar vad gäller t.ex. simulering av vad som föregår ett fartygs förlisning. Denna begränsning är dock ej av någon 
betydelse, då det gäller att träna studenter att navigera och framföra fartyg med olika hjälpmedel och i olika farvatten, varför jag hävdar 
att våra simulatoranläggningar tillsammans med alla andra navigeringssimulatoranläggningar vid maritima lärosäten i världen väl 
uppfyller de krav som kan ställas.  

Alla skall naturligtvis lyfta fram det man tror på - men samtidigt måste detta ske på ett sätt som uppfattas som varande seriöst och inte ... 
som endast uppfattas som beklämmande av dem som blir utsatta för detsamma. 

Jag hoppas emellertid att du når ditt syfte, vilket torde vara att en ny Estoniautredning skall komma till stånd. 

Lycka till  

Rolf Zeberg" 

37 Press Release from the Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia IMMEDIATE RELEASE Nr. 94.10.03 06 October 1994 17:15 (GMT 
+2) THE BALTIC FERRY DISASTER. Reports from the Estonian Government Commission, and the International Joint Investigation 
Commission.The Estonian Government Commission met today at 11:00 am and discussed the current state of the investigation. More video 
footage of the wreck was studied ... The International Joint Investigation Commission into the 'Estonia' ferry disaster issued a press release 
which reported on the search for the bow visor of the 'Estonia'. The report is quoted below  

"... The Finnish coast guard vessel 'Tursas' and the Estonian coast guard vessel 'EVA-200' have searched for the bow visor of the m/s Estonia 
throughout the night. Early on the morning of the 6th of October, however the search had to be interrupted due to strong winds. The 
search was begun in the immediate vicinity of the wreck. The search has so far concentrated primarily immediately to the east and the 
south of the wreck which, according to the available information, would match the route taken by the m/s Estonia. Smaller objects found 
on the sea bed would appear to confirm this presumed route. The search has thus been interrupted, and will be continued as soon as the 
winds allow. The board of Investigation requests that the representatives of the media do not contact the 'Tursas' directly for information, 
as the sonar scans and the analysis of the data requires the uninterrupted attention of the crew". 
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1.10 KOM 2 000 000 LITER VATTEN VERKLIGEN IN PÅ BILDÄCKET VID FRÄMRE RAMPEN? 

Man frågar sig hur Kommissionen den 17 oktober kunde ha gjort sitt andra uttalande 1.8.2 baserat på några 
videofilmer. 

Den främre rampen hittades enligt uppgift i 'delvis öppet' läge nere på vraket, 1.12-3 och sid 22 i (5), och hade 
bara observerats från utsidan med en fjärrstyrd undervattenskamera 3.10 nersänd av finska fartygen 'Halli' och 
'Tursas' den 2 och 9 oktober 1994. Silver Linde (8) hade sagt att rampen var stängd och bogen högt över vatten, 
när han drev förbi förskeppet i en flotte kl. 01.30 1.8. 

Dykare hade då inte heller undersökt den inre/främre rampen (det ägde inte heller rum sex veckor senare 1.16 
(v) och 3.10 ) - trots att dykarna, enligt Tuomo Karppinen, fick skriftlig instruktion (9) att kontrollera om rampen 
verkligen varit öppen. I tyska tidningen Stern 18/96 (10) sade Forssberg att öppningen var för liten för en 
dykare att komma in i garaget och det var nödvändigt att skära bort stål, som förklaring till varför insidan av 
bildäck och ramp aldrig undersöktes. Det fanns naturligtvis då inga bevis på videofilmerna när och om den 
främre/inre rampen hade öppnats upp litet grann - på väg, före slagsidan, efter slagsidan eller när skeppet 
sjönk till botten. Trots detta uppger Kommissionen på flera ställen i del- och slutrapporterna (16), (5) att 
rampen i överbyggnadens förliga del hade öppnats helt.38 

Tre besättningsmedlemmar, Treu, Kadak och Sillaste, kunde ha sett vatten vid garagerampen på monitorn i 
maskinkontrollrummet (se 6.2.3-5 i (5), jfr 1.3 och 1.48). 3/M Treu var vakthavande maskinist. Han har 
meddelat att alla maskiner gick normalt, farten var 15 knop och att det aldrig var tal om att sakta in innan eller 
efter olyckan (slagsidan!) plötsligt inträffade. 

Treu hörde två smällar ca kl. 01.14 enligt slutrapporten (5). Enligt delrapporten (16) hörde Treu de två 
smällarna 'efter' slagsidan uppstod. Treu sade att han sedan såg massor av vatten plötsligt läcka in vid rampens 
sidor kl. 01.15, innan slagsidan uppstod - rampen var dock på plats. Sedan krängde fartyget 3-4 grader. Treu 
noterade aldrig den plötsliga krängningen på >30 grader kl. 01.02, som alla passagerare talade om. 

Treu slog aldrig alarm eller ringde upp bryggan för att fråga vad som stod på. 

Farten sänktes aldrig - maskinerna fortsatte att gå 1.47. Det var normal, full fart framåt tills ett par minuter 
efter slagsidan. Treu såg aldrig en öppen ramp på monitorn. Kommissionen säger att rampen var helt öppen. 

Motorman Kadak sade att han var utanför kontrollrummet, när slagsidan uppstod, och att när han senare kom 
in i kontrollrummet i monitorn såg vågor på bildäcket. Det är ett mystiskt vittnesmål eftersom, om skeppet 
krängde, allt vatten skulle vara nere på styrbords läsida på det fullastade bildäcket, där stora lastbilar var 
parkerade och hindrade att 'vågor' uppstod, och där det inte gick att se vattnet på TV-monitorn! Om rampen 
verkligen hade dragits ut hade ju 'Estonia' slagit runt på kort tid och Kadak hade aldrig kommit undan med livet. 
Kadak såg ej heller en öppen ramp på monitorn. 

Systemtekniker Sillaste var på däck 0 under kontrollrummet, när slagsidan uppstod, och återvände sedan till 
kontrollrummet 1.3 - det tog ett par minuter- där han träffade Kadak och Treu. Sillaste antyder att tidpunkten 
är strax efter kl. 01.00. Han såg på monitorn att rampen var på plats och att litet vatten spillde in genom båda 
springorna i sidan. Han såg inget vatten på bildäcket (eftersom han inte kunde se däcket på monitoren och 
eftersom rampen fortfarande var stängd). Sillaste hade uppfattningen att vatten hade trängt in i fartyget 
(skrovet), för att länspumparna var igång (2) 1.3. De tre vittnesmålen är motsägelsefulla och stämmer knappast 
heller med vad passagerarna berättade, men det borde vara klart att ingen såg rampen öppen. 

Slutrapporten kommenterar inte förhållandet - Kommissionen tror istället enbart på Treu och intervjuade aldrig 
passagerarna 2.12. Kommissionen kan dock ej förklara, varför Treu aldrig såg en öppen ramp, under de sju till 
tio minuter han stannade kvar i kontrollrummet 1.48. I slutrapporten (5) anges att rampen omedelbart drogs ut 
helt när visiret föll av och att sedan fartyget fortsatte framåt och girade babord under flera minuter. 
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Kommissionen har gjort en stor sak av att de tre sägs ha sett vatten på bildäcket i överbyggnaden, men 
ignorerar det enkla faktum att maskinist Treu varken slog alarm eller saktade ner farten.  

Det är troligt att de tre aldrig såg en droppe vatten på bildäck. De hade nog redan evakuerat kontrollrummet 
strax efter slagsidan uppstod - eller kanske tidigare. De tres vittnesmål är troligtvis manipulerade. Hade rampen 
varit helt utdragen så skulle ju flera enorma flodvågor fyllt upp hela rampöppningen och krossat allt i sin väg, 
1.1 och Appendix 4). 

Emellertid, de tre hjältarna i kontrollrummet sade att de (lugnt?) stannade kvar (sic) i kontrollrummet, tills 
slagsidan ökat mycket (>50 grader) och att först då livbåtsalarm utlöstes kl. 01.22, Kadak och Sillaste kl. 01.23 
tog nödutgången till bildäcket och trapporna till däck 8, medan Treu stannade kvar (!). Treu tog trapporna till 
däck 8 betydligt senare - kl. 01.30, då slagsidan var 70-75 grader (8). Hur de tre lyckades ta sig ur fartyget vid en 
tidpunkt, när alla andra passagerare var instängda i fartyget är otroligt och förklaras ej i (5). 

Det är mer troligt att de sprang upp till däck 8 direkt efter slagsidan redan kl. 01.03-01.05, precis som alla 
passagerare och besättning, som ej arbetade. De tre hittade nog på (eller blev tillsagda att säga) att de såg att 
vatten läckte in kring själva rampen 1.48. Just dessa tidiga, uppenbara lögner gjorde det senare omöjligt att 
skriva en övertygande slutrapport (5). Rampen kom kanske i kontakt med visiret när visiret föll av, men det 
ägde rum när färjan hade krängt >40-50 grader, cirka kl. 01.16 eller senare. Rampen kan också ha tryckts upp 
litet inifrån av last, som skiftade läge, när skeppet sjönk 2.21). Eller var rampen aldrig öppen. 

Kopior av videofilmerna (ref B40b,c i SHKs arkiv) av rampen blev inte tillgängliga förrän 1998. Personer som 
har sett filmerna 1999 hävdar att det inte finns några som helst tecken på att visiret skulle ha dragit ut 
rampen och att rampen sedan skulle ha stängt sig själv, när färjan sjönk. Rampen verkar å andra sidan knäckt 
inåt och fastklämd i sin karm 3.10. Vidare är kvaliteten på videokopiorna enligt uppgift urusel. 

--- 

38 Man frågar sig: "Hur visste Kommissionen den 17 oktober att rampen hade slitits loss från sina sex lås och hur hade låsen gått sönder, när 
inte ett enda ramplås hade filmats eller besiktigats eller undersökts?" Kommissionen ljög helt enkelt 3.10! 
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1.11 OLYCKSORSAKEN KLAR DEN 17 OKTOBER 1994. INGA PASSAGERARE HÖRDA! 

Kommissionen presenterade också olycksorsaken vid mötet (7) den 17 oktober 1994. 

Det är inte bekant hur Kommissionen kunde ha fastställt olycksorsaken så blixtsnabbt enbart baserat på några 
videofilmer och några intervjuer av besättningsmän. 

Dykarundersökning av vraket hade inte påbörjats. 

Visiret hade inte ens lokaliserats och naturligtvis inte blivit undersökt.  

Inga skadade delar av vraket, speciellt rampen, hade bärgats eller hade undersökts. 

Olycksförloppet 1.9 var inte klargjort. 

De 137 överlevandes utsagor hade inte analyserats, experter hade inte utsetts, inga stabilitetsberäkningar 
hade gjorts, etc.  

Flera överlevande hade, t.ex. berättat att vatten observerats på däck 1 under bildäck (no. 2) innan skeppet 
krängde. Dessa uttalanden ignorerades av Kommissionen. 

Inga vittnesmål bekräftade vatten på bildäcket i överbyggnaden, om man inte trodde på vad maskinist Treu i 
maskinkontrollrummet sade att han hade sett på TV-övervakningen. Möjligheten att Treu ljög 1.48 utreds inte i 
slutrapporten (5). 

I april 1997 kontaktade författaren Forssberg för ett klargörande. Forssberg meddelade i ett brev samma vecka 
att han aldrig tänkte uttala sig om den slutrapport, som han då hade arbetat med i snart tre år och som just 
hade avslutats. En månad senare hade Forssberg sparkats från kommissionen av svenska regeringen (eller 
avgått på egen begäran) efter att ha 'ljugit' om ett gammalt brev. Forssberg utsågs sedan till en post på 
Kommunikationsdepartementet och skrev spontant till författaren den 30 oktober följande:- 

"... (det) är meningslöst att starta en debatt om orsaken till 'Estonia's förlisning innan alla handlingar ligger på 
bordet, dvs när Kommissionens slutrapport är offentlig. Jag vill dock framhålla att bakom innehållet i delrapporten 
stod en enig Kommission med tillgång till högt kvalificerade experter inom det teknikområde som Du företräder".  

Forssberg, vars trovärdighet är delad, har därefter aldrig uttalat sig om hur han lyckades fastslå olycksorsaken 
så snabbt och hans bedömning om Treus trovärdighet. Forssberg skyller på 'högt kvalificerade experter', t.ex. 
dr. Michael Huss som avslöjats som en skojare i 1.9. Det är alltså inte känt om och hur Kommissionen 
analyserade andra orsaker än den som presenterades den 17 oktober 1994 som 'en av de mest troliga 
olycksorsakerna'. 
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1.12 'EN AV DE MEST TROLIGA OLYCKSORSAKERNA'. RAMPEN EJ ÖPPEN 

Meister, Lehtola och Forssberg skrev under ett dokument (7) som den 17 oktober 1994 sändes till Estlands 
regering, Finlands statsråd, svenska Sjöfartsverket och Estline. I svensk översättning lyder dokumentet 

1. Bogvisiret har avskiljts från skeppet som resultat av att de tre låsmekanismerna brustit. Enligt observationer gjorda av 
besättningsmedlemmar hände detta omkring kl. 01.15, när vatten simultant observerades på TV-övervakningen komma 
in på bildäcket i överbyggnaden längs den främre rampens vertikala sidor. Låsmekanismerna har skadats enligt följande: 
de två sidolåsen har brustit i visiröronens svetsning mot visirplåten, centerlåsets låsöron på färjan, som håller låsbulten, 
har brustit. 

2. Efter att låsen brustit har bogvisiret öppnats av vågkrafterna. Gångjärnen monterade på överbyggnadens däck har 
därefter gått sönder som resultat av det 55 ton tunga visirets okontrollerade rörelser och visiret hölls sedan på plats 
enbart av hydraulikcylindrarna.  

3. Under visirets därefter obehindrade rörelse slog visiret mot den främre rampen på flera olika sätt, inkluderande stötar 
bakifrån mot rampens övre del, vilket ledde till att innerrampen rycktes loss från sina låsanordningar och flyttades till ett 
delvis öppet läge. Bogvisiret har slutligen avskiljts från färjan och försvunnit överbord.  

4. Innerrampens delvis öppna läge har gjort möjligt att vatten trängde in i överbyggnaden, pga det dåliga vädret. Vatten 
som samlades på bildäcket i överbyggnaden har sedan lett till förlust av stabilitet och att skeppet kapsejsat.  

5. Efter att skeppet krängt nästan 90° åt styrbord, vilket beräknats att ha ägt rum mindre än 20 minuter efter skadan på 
innerrampen, började skeppet att sjunka med aktern först. Skeppet försvann från finsk övervakningsradars radarskärm 
01.48.39 

6. Skeppet girade medan det förlorade stabiliteten och hamnade på botten med fören mot öster. Vi antager i detta skede 
att detta var delvis ett resultat av ett försök av officerarna på bryggan att vända skeppet tillbaka, och delvis ett resultat 
av vågkrafterna efter att skeppet förlorat framdrivningskraften.  

7. EPIRBS förvaringsplatser har inte hittats under videoundersökningen och var de befinner sig är inte känt för tillfället. 

8. 'Estonia' sände nödmeddelande MAYDAY klockan 01.24 som mottogs av skepp i området och av MRCC i Åbo. 

Alla väsentliga uppgifter är vilseledande. Notera att slagsidan uppstår efter att visiret trillar av och att fartyget 
fortsätter med god fart västerut då vågor sliter upp rampen, innan maskinerna stannar, pga slagsidan. Sedan 
anges att stabiliten förloras, pga vatten som lastas på bildäcket, och att skeppet kapsejsar, vilket naturligtvis 
aldrig inträffade. Inga andra olycksorsaker nämndes varken förr eller senare för Estlands, Finlands och Sveriges 
regeringar. Ingen i dessa regeringar har under fem år offentligt ifrågasatt Kommissionens arbete eller undrat 
om det uppfyller internationell standard. 

Att en privat haverikommission lyckas fastställa ett mystiskt sjunkningsförlopp på tre veckor, utan att varken 
ha undersökt vraket med dykare eller hittat och besiktigat visiret, är ju otroligt.  

Ett i princip osänkbart fartyg sjunker på 30-40 minuter och olycksorsaken meddelas på rekordtid, dvs att vatten 
lastat i överbyggnaden hade sänkt fartyget. Hur detta skulle ha gått till kunde Kommissionen senare aldrig 
förklara utan fick förfalska hela förloppet 1.9. 

Men det mest otroliga är att inga andra olycksorsaker någonsin nämndes eller utreddes. 

Skeppet hade enligt uppgift utsatts for hot.40 Författaren har gått igenom alla protokoll från Kommissionens 
tjugo möten (som finns i SHK:s Estoniaarkiv). Inte ett ord om läckage och om länspumpar, vad hände med 
Sillastes vittnesmål? - 1.3, inte ett ord om vattentäta skott i skrovet, vattentäta dörrar och dess indikation, att 
vatten på bildäck i överbyggnaden kränger skeppet upp och ned, inte ett ord om att besättningen kunde ha 
begått misstag eller hade ljugit, inte ett ord om att man borde saktat ner. 
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Kommissionen oroade sig mest för hur man skulle skriva ihop vatten-lastat-på-bildäck-i-överbyggnaden-
rapporten. Enligt uppgift var det sedan bara ett fåtal personer som verkligen utredde olyckan, de andra satt 
mest och tyckte hit och dit. I början varade varje möte två dagar - en inledningsdag avslutad med en god 
middag följd av ytterligare en arbetsdag. Man trodde att det var enkelt att skriva en förfalskad rapport. Sedan 
gick det trögare. Ett typiskt (hemligstämplat!) mötesprotokoll - från det 13e mötet den 26/27 september 1996 i 
Stockholm är (akt A204a* i SHKarkivet) 

26 september  

1. Ordförande Forssberg hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Mötesordning och deltagarlista bifogas 
protokollet. (Mötesordning - 1. Mötets öppnade, 2. Mötesordningens godkännade 3. Ordförande, 4. Diskussion om 
slutrapporten, 5. Arbetsschema, 6. Datum för nästa och följande möten. 7. Diverse). 

2. Mötesordningen godkändes. 

3. Kommissionen började gå igenom förslaget till slutrapport enligt mötesordningen. 

27 september 

4. Arbetet fortsatte. 

5. Det beslöts att nästa möte skulle vara i Stockholm 19-21 november 1996. 

6. Mötet avslutades. 

Vid protokollet: 

Olof Forssberg  

Det är naturligtvis omöjligt att bedöma Kommissionens arbete 1996 baserat på ovan protokoll som inte ens 
följde mötesordningen. Baserat på mötesprotokollet ovan gjorde man i stort sett ingenting utom gick 
igenom 'förslaget' till slutrapport. Förslaget? Vem skrev 'förslaget' ? Var finns det arkiverat? 

På slutet delade Kommissionen enligt uppgift upp sig i olika lednings-, arbets- och redigeringsgrupper, som 
verkade arbeta okoordinerat, vilket reflekteras i slutrapporten (5) 1.21. Kommissionens protokoll visar klart att 
utredningen manipulerades. Inget är dokumenterat ordentligt. Det är sannolikt att alla medlemmar i 
Kommissionen var medvetna om historieförfalskningen 1995-1997 och lät 'de andra' försöka skriva ihop den 
förfalskade slutrapporten, vilket naturligtvis inte gick. 

--- 

39 Radarn fanns på finska Utö - cirka 25 NM från vrakplatsen Appendix 5. 

40 Johannes Johanson, director of Estlines, told 4 October that the shipping company had been informed last year that an accident might 
occur on the Baltic. He said that security measures had been intensified after the warning. (Finnish News Bureau - Reuter). Slutrapporten 
(5) nämner inget om 'security measures' ombord. 
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1.13 MÅNGA FEL I DEN 'MEST TROLIGA' OLYCKSORSAKEN. UTÖ-PLOTTEN FÖRSVUNNEN. 

Punkt 1.12-1 anger att tre visirlås har brustit och hur. Beträffande tiden kl. 01.15 måste man anmärka, att flera 
överlevande passagerare hade givit en helt annan tid, kl. 01.02, för en helt annan händelse 

- plötslig krängning, >30 grader åt styrbord och jämvikt vid 15 graders slagsida -  

som Kommissionen aldrig nämnt förr eller senare, vilket fick alla vakna passagerare att genast starta evakuering 
3.18. 

Det är ett faktum att ingen såg, hörde eller kände att visiret föll av, så tiden för denna händelse kan inte ha 
fastställts - om den någonsin ägde rum! Tre besättningsmän sägs ha sagt, att de såg litet vatten komma in på 
bildäck i överbyggnaden vid den stängda, främre rampens sidor efter slagsidan uppstod. Treu sade att det 
var kl. 01.15 (i andra vittnesmål kl. 01.00). 

De andra hade noterat slagsidan (>30 grader) ett par minuter tidigare och kom inrusande "när vatten simultant 
observerades på TV-övervakningen komma in på bildäcket i överbyggnaden längs den främre rampens vertikala 
sidor", dvs rampen var fortfarande stängd. Med tanke på passagerarnas uttalanden hade skeppet redan krängt 
30-40 grader och höll på att sjunka vid den tidpunkten 2.1. Att Treu ljuger har klarlagts senare 1.48. 

Punkt 1.12-2 är ett förslag att visiret svängde upp och ned kring gångjärnen högt upp på överbyggnadens däck 
(och slog mot förpiksdäcket). Det finns inga bevis att det verkligen skedde. Ingen hörde, såg eller kände dessa 
händelser. Förpiksdäcket är oskadat! Påståendet är helt obevisat. Det är osannolikt att visiret slog upp och ned 
i 10 minuter (5) innan slagsidan uppstod, eftersom man officiellt aldrig saktade farten - det var oförändrad fart 
hela tiden 1.9. I 2.1 redovisas Schagers sammanfattning av 122 överlevandes vittnesmål. Ingen talar om ett visir 
som svängde upp och ned. 

Det finns ingen möjlighet att visiret kunde ha rört sig kring gångjärnen: så fort visiret hade vattenfyllts hade 
det vilat mot förpiksdäcket, pga sin egen vikt, 55 ton, och vattnet inne i visirets vikt, 100-150 ton, även om 
vattnet inuti rann ut och in hela tiden. 

Idén att ett tomt (sic), löst visir slog upp och ner mot förpiksdäcket, pga fartygets rörelser är så befängd att 
man häpnar. Bara en helt hänsynslös och okunnig Kommission kunde gå ut med en så uppenbar osanning 
under flera år och hoppas på att folk skulle tro på det. Sedan säger man att gångjärnen gick sönder, men inte 
hur och varför. Man visste inte i oktober 1994 hur gångjärnen var konstruerade, så det var bara ett löst 
antagande att vågkrafterna slagit sönder gångjärnen 3.9. I slutrapporten (5) visar man inte hur gångjärnen gick 
sönder. 

Punkt 1.12-3. Hur visste kommissionen att visiret hade ryckt upp rampen, när man varken hade lokaliserat 
visiret eller undersökt ramplåsen?  

Om visiret föll av från färjan i upprätt läge, så måste tydligen visiret bakifrån trycka innerrampen framåt/förut. 
Om visirets övre del var starkare än rampen och om rampen ryckts loss från lås, låskrokar och hydraulik - eller, 
vilket aldrig utreddes, om rampen inte var låst, - kunde visiret dra helt ut den inre rampen 90 grader, och det 
var detta intryck som Kommissionenen gav till pressen muntligt. 

Men hur visste Kommissionen i oktober 1994 att rampen hade ryckts loss, när ingen hade sett rampen 
inifrån?  

Rampens lås gick ju inte att besiktiga utifrån! Den främre rampen hittades stängd men litet öppen högst upp - 
rampen var delvis öppen enligt Kommissionen (se punkt 1.12-4 nedan). Numera vet vi att visiret satt kvar och 
att rampen aldrig drogs ut, 3.7, 3.8, 3.9 och 3.10. Kappen högst upp på visiret, som rampen stack upp i, består 
av tunn plåt och svaga stag, som märkvärdigt nog inte var speciellt skadade när visiret undersöktes i november 
1994 - tre babords stag är böjda litet grann. Varför hade inte visirkappens bakre del skadats betydligt mer? 



121 
 

Alternativet var att visiret trillade av när skeppet hade slagsida och gled över rampen utan att rycka upp 
rampen - och hängde kvar på styrbordssidan, när skeppet sjönk. Hur Kommissionen kunde ha uteslutit den 
möjligheten klargörs ej i slutrapporten (5). Naturligtvis för att rampen inte drogs ut. 

RAMPEN DELVIS ÖPPEN 0.2 - 0.5 M² - 500-1 000 SEKUNDER ATT FYLLA BILDÄCKET  

Punkt 1.12-4. Notera att Kommissionen anger att rampen var delvis öppen/läckande, troligen eftersom de 
tre besättningsmännen i kontrollrummet hade sett/sagt detta - och dessa tre personer stannade kvar i 
kontrollrummet mer än sju minuter efter slagsidan och borde ha sett rampen helt utdragen.  

Ingen överlevande har ju bevisligen sagt att man sett rampen helt öppen (trots uppgifter om motsatsen i 
massmedia)! Om innerrampen var delvis öppen och läckande, så kan inte mycket vatten komma in på 
bildäcket, även om det var dåligt väder (vågorna trycker rampen stängd mot skeppet, när skeppet stampar ner 
under vatten). Anledningen är att rampen fälls ut genom en 'tunnel' vars sidor täcker de kilformiga 
öppningarna mellan ramp och karm när rampen bara är delvis öppen 3.4. Dessutom hade färjan svag slagsida 
cirka en grad åt styrbord, pga sydvästlig vind. Litet vatten som kom in i överbyggnaden borde ha samlats på 
styrbordsidan och långsamt ökat skeppets slagsida, om vattnet inte rann ut genom befintliga avlopp i däcket 
2.19. Överbyggnaden var ju 2,5 meter över vattenlinjen! Kommissionen var helt medveten om dessa fakta när 
de meddelade dem. I två interna och hemliga lägesrapporter daterade den 24 och 28 oktober 1994 (akt A32* i 
SHK:s Estoniaarkiv) skriver Stenström (i para. 10 i rapporterna): 

"(10) Öppningarna längs den främre rampens sidor kan ha haft en effektiv area om 0.2-0.5 m². Detta kan ha tillåtit 
att en till två kubikmeter vatten per sekund skulle ha kommit in på bildäck och att tillräckligt mycket vatten för 
förlust av stabilitet (som ännu ej beräknats - förf. anm.) hade samlats under 500 - 1 000 sekunder".  

Enligt Stenström skulle det ha tagit 8-16 minuter för att fylla upp överbyggnaden genom en läckande ramp, 
dvs besättningen - efter att ha noterat vatteninflödet en till två kubikmeter per sekund - skulle ha haft gott om 
tid att stoppa fartyget och förhindrat olyckan. Notera vidare att vid denna tidpunkt - 17 oktober 1994 - ansåg 
Kommissionen fortfarande att rampen inte hade dragits ut helt och släppt in vatten, utan man trodde att 
rampen bara var delvis öppen under hela olyckan, dvs visiret hade inte dragit ut rampen. 

Oavsett det faktum att vatten inte sprutar in kontinuerligt i överbyggnaden med 4-5 m/s hastighet fyra meter 
över(!) vattenlinjen (vilket Stenström borde veta), innebär utsagan att Stenström visste att det behövdes 
omkring 500 – 2 000 kubikmeter vatten på bildäck i överbyggnaden för att 'Estonia' skulle ha kapsejsat (kantrat, 
slagit runt) efter 8-16 minuters krängning och ökande slagsida 2.19. Senare upptäckte Stenström att det inte 
var möjligt att presentera det olycksscenariet, som ju inte stämde - då fick man ändra till utsagan att rampen 
ryckts upp plötsligt och att >1.000 ton kom in på en minut - slagsida - men att att sedan inflödet reducerades 
betydligt, eftersom slagsidan blev stabil 1.9. Men vad hände med maskinbesättningens vittnesmål om den 
läckande rampen? 

Vad alla överlevande passagerare observerat var emellertid att skeppet förlorade initialstabiliteten eller 
utsattes för ett stort krängande moment, när det plötsligt krängde >30 grader åt styrbord cirka kl. 01.02, och 
att sedan skeppet blev stabilt igen vid 15 graders slagsida kl. 01.05, dvs 'Estonia' kapsejsade aldrig som 
Kommissionen påstår i punkt 1.12-4. Därefter ökade slagsidan långsamt, tills skeppet låg (stabilt!) på sidan kl. 
01.30 och sjönk på aktern - troligtvis kl. 01.32-01.36. En sådan utveckling kan enligt författarens mening inte 
förklaras med närvaro av vatten på ett bildäck 2.5 meter över vattenlinjen 2.16. 

När punkt 1.12-4 meddelades hade Kommissionen ännu inte gjort en stabilitetsberäkning med vatten i 
överbyggnaden 1.15. Det är ju pinsamt att Kommissionen säger att fartyget flyter på sidan med vatten på 
bildäcket, när alla beräkningar skulle ha visat att det då skulle ha flutit upp och ned efter att ha kapsejsat, dvs 
kantrat. 

Slutsatsen är att tillräckligt med vatten aldrig kunde komma in genom en delvis öppen ramp i 
överbyggnaden, vilket besättningen observerade, och sänka 'Estonia'. 
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Kommissionen insåg tydligen senare sitt misstag, för vid sitt nästa möte - 15 december 1.17 - meddelade man 
att rampen dragits ut helt kl. 01.15 (baserat på uppgifter från en manipulerad dykundersökning 1.16) och 
massor av vatten forsat in (trots att de tre nyckelvittnena naturligtvis hade meddelat motsatsen). Att det skulle 
leda till omedelbar kapsejsning insåg inte Kommissionen då. Det är då Kommissionen verkligen börjar trassla in 
sig i ett nät av motsägelsefulla och lögnaktiga påståenden. 

Punkt 1.12-5. Kommissionen meddelar att 20 minuter efter att innerrampen i överbyggnaden skadats börjar 
fartyget att sjunka. Tidigare flöt alltså fartyget - naturligtvis lastat med extra vatten i överbyggnaden. Men 
varför började fartyget plötsligt att sjunka? Varför rann inte vattnet ut ur överbyggnaden? Vad innebär 
sjunkning?  

ARKIMEDES PRINCIP 

Låt oss antaga att sjunkning innebär att flytkraften minskar. Innan olyckan vägde 'Estonia' cirka 12 000 ton och 
hade 12 000 ton flytkraft i skrovet, dvs hon flöt. Efter olyckan vattenfylldes/lastades överbyggnaden med 
vatten - säg 1 000 ton efter ett tag. Då vägde 'Estonia' 13 000 ton och hade plötsligt 13 000 ton flytkraft i 
skrovet, dvs hon flöt fortfarande enligt Arkimedes princip. Sedan kom det in ännu mera vatten i 
överbyggnaden, men 'Estonia' flöt fortfarande. 'Estonia' hade faktiskt teoretiskt 18 000 ton flytkraft i skrovet (= 
dess volym). Kommissionen meddelar att denna flytkraft började försvinna 20 minuter efter att innerrampen 
skadats. 

Men hur gick det till? Hur vattenfylldes skrovet - för det är enda sättet att 'Estonia' sjunker. Kommissionen 
har senare meddelat att det oskadade skrovet vattenfylldes uppifrån, men hur? 98% av skrovet är täckt av 
det vattentäta bildäcket! 

Hade 'Estonia' kapsejsat med bara 2 000 ton vatten lastat på bildäcket i överbyggnaden, hade hon slagit runt 
och flutit upp och ned på flytkraften i skrovet. 

Trots att finsk radar och flera andra skepp såg 'Estonia' sjunka uppgavs fel position för vraket/sjunkpositionen 
1.14. Finsk radar på Utö uppgav (det finns inga bevis) att 'Estonia' sjönk kl. 01.48, eftersom ett radareko då 
försvann på radarskärmen, men eftersom positionen var fel, är det troligt att radaroperatören misstog sig. 
Tiden 01.48 kan alltså ifrågasättas. Efter olyckan cirkulerade en plott inom Kommissionen från den finska 
radarstationen på Utö, där förutom 'Estonia', också 'Silja Europa' och 'Mariella', m.fl. hade plottats - se figur 
17.1 i slutrapporten (5) nedan. 

Samtliga fartyg i området följdes av finsk 
kustradar på Utö. När 
räddningsoperationen kartlades, kunde 
alltså alla de assisterande fartygens 
manövrer när 'Estonia' sjönk återges 
plottade. Blott en plott saknas, den för 
utredningen viktigaste, nämligen 
'Estonia's. 'Estonia' markerades istället 
med en svart punkt 1,5 sjömil söder om 
vrakplatsen (?) med uppgiften 
'försvunnen från radarn kl. 01.50'. Ingen 
förklaring ges till detta i slutrapporten 
(5). 

Fig. 1.13.1 – Plott av Estonia och andra fartyg (figur 17.1 i (5)) 
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I stället simulerades 'Estonia's kurs i en, som det visade sig, förfalskad plott, framtagen av Mikael Huss och Hans 
Rosengren betydligt senare (fig 13.2 i (5)) 1.9 där 'Estonia' driver >3 000 meter 2,2 knops fart. 

PLOTTEN EXISTERADE 

Plotten av 'Estonia' har dock existerat Appendix 5. Rosengren mottog den från amiral Heimo Iivonen och visade 
den för befälhavaren på 'Silja Europa', E. Mäkelä, i november 1994. Rosengren förklarade då att plotten var 
"felaktig". En sådan plott skall ändå bifogas haverirapporten (5), felaktig eller ej, och invändningarna ska 
framföras för envar att ta ställning till. Annars inställer sig misstanken att plotten gömts undan för att den 
strider mot den version av händelseförloppet som kommissionen lagt fram i figur 13.2 i (5) (punkt 1.9). Plotten 
registrerades aldrig heller i SHK:s Estoniaarkiv, utan har tydligen försvunnit, eftersom den troligtvis visar att 
'Estonia' girade söderut tidigare och att 'Estonia' kolliderade ca kl. 00.55 och helt enkelt stannade då. 
Befälhavaren på 'Mariella' har uppgivit vid förhör i november 1994 att 'Estonia' sjönk, dvs försvann från hans 
radar, betydligt tidigare, cirka kl. 01.40 (senare ändrat av Kommissionen (?) till kl. 01.55), och den tidsuppgiften 
används i Del 2 i denna avhandling. Om 'Estonia' sjönk kl. 01.40 är det naturligtvis helt omöjligt att visiret rev 
upp rampen kl. 01.15 och sedan föll av, varefter 'Estonia' skulle ha girat 180 grader och sjunkit 1.570 m öster 
om visiret - 1.9 och 4.3. 

En plott av olycksförloppet finns i SHK:s Estoniaarkiv - akt I4 (Finnish Navy Radar Plot) den 2 oktober 1994. Men 
den plotten är just ovan fig. 17.1 ur slutrapporten (5) som Rosengren (om det handlade om samma plott) 
förklarade 'felaktig', vilket stämmer med avseende på 'Estonia's position 1.5 sjömil söder om vrakplatsen kl. 
01.40 (sic) som naturligtvis just är felaktig. Plotten akt I4 är daterad Utö 28 september 1994 och sändes med 
fax till SHK den 1 oktober. Plotten är en kopia av ett annat fax sänt till någon redan kl. 17.40 den 28 september 
(troligtvis från Utö till finska fastlandet). Men om 'Estonia's position är felaktig - 1.5 sjömil för långt söderut - 
vad skall man säga om alla andra uppgifter på plotten, som intagits som fig. 17.1 i slutrapporten? Är de 
korrekta? Är t.ex. tidpunkten kl. 01.40 korrekt? Och är uppgiften 'Disappeared from the radar 0150 hrs' 
korrekt? Att ett radareko försvinner 1.5 sjömil söder om en påstådd vrakplats kl. 01.50 är ju inget bevis. Men 
kanske alla uppgifter om latituder blev 1.5 sjömil fel? Och mellan kl. 01.40 och 01.50 skulle 'Estonia' ha 
förflyttat sig >600 meter! 

Oavsett detta - akt I4 i SHK:s arkiv konfirmerar att Utö radar station som sköttes av finska gränsbevakningen 
hade 'Mariella' och Silja Europa' och andra fartyg under uppsikt redan från kl. 00.12, dvs 50 minuter innan 
slagsidan uppstod på 'Estonia' kl. 01.02! Varför Utö den 28 september 1994 bara plottade 'Estonia' som en 
punkt är oklart och borde absolut förklaras av den som sände plotten kl. 17.40 den 28 september. Om 'Estonia' 
gjorde en 180° babordsgir kl. 01.16-01.20 borde naturligtvis Utö ha sett den 1.9. Utö borde vidare ha kunnat 
plotta 'Estonia's hela otroliga färd - en och en halv sjömil österut kl. 01.20-01.48 - om den verkligen ägde rum. 
Det är också intressant att notera att det är Utö som plottade två okända fartyg kl. 02.51-03.37 och 03.03-05.55 
mycket nära vrakplatsen - fartyg som de assisterande fartygen aldrig kontaktade 1.20. 

Punkt 1.12-6. säger inte åt vilket håll 'Estonia' skulle ha girat. Det är inte möjligt att sydvästlig vind/sjö vred 
skeppet åt babord. Och två dagar senare, efter att ha funnit visiret 1.14 meddelade Kommissionen i DN 941019 
att 

'Inget i besättningens uppgifter tyder på att befälhavaren lyckades vända fartyget och gå tillbaka mot Tallinn 
innan hon sjönk'.  

Ena dagen girade 'Estonia' efter olyckan och efter visiret föll av, två dagar senare girade hon inte efter olyckan 
eller efter visiret föll av, och i slutrapporten (5) girar 'Estonia' igen efter att visiret föll av och rampen drogs ut! 
Troligtvis visade Utöplotten att 'Estonia' girade (och saktade in?) långt innan visiret föll av och så fick man 
censurera den plotten - eller skaffa fram en annan felaktig plott! Och visirets position är ju känd, eller? 4.3)! 

Punkt 1.12-7. Kommissionen meddelade den 17 oktober att man ej funnit nödradiosändarna EPIRBs. Enligt 
slutrapporten (5) kapitel 8.11 hade man dock redan funnit dem den 2 oktober vid Dirhami på Estlands 
nordkust. 
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Punkt 1.12-8. Kommissionen (Iivonen) vågade inte meddela allmänheten att flera fartyg, t.ex. 'Anette' hade 
uppfattat nödmeddelandet 'Mayday' per VHF kanal 16 och att dessa fartyg inte gick 'Estonia' till undsättning, 
pga förvirring i land och hos andra fartyg - de visste inte att 'Estonia' hade sjunkit förrän senare! 1.2 och 1.20. 

Tyvärr var ingen öppen diskussion om Kommissionens olycksorsak möjlig i oktober 1994. Den chockade 
allmänheten hade inte tillgång till nödvändig information, som Kommissionen höll hemlig. 

Det är uppenbart att alla uppgifter givna 17 oktober 1994 var ren desinformation.  

Det är anledningen till att Kommissionen sedan hemlighöll utredningens basuppgifter under mer än tre år. 
Normalt förhållande är annars att intresserade och berörda parter har full insyn i olycksutredningen, som sedan 
sänds ut på remiss för kommentarer. Det skedde aldrig. Ansvaret för detta ligger naturligtvis hos Estland som 
hade ansvaret för utredningen och som ledde Kommissionen, även om det synbarligen var svenska SHK 
(Forssberg) som satte hemligstämplingen och mörkläggningen i system. Hemligstämpling är normalt enbart 
tillåten under brottsutredningar - inte vanliga olycksutredningar - av det enkla skälet att medan åklagaren 
utreder brottet inte den misstänkte brottslingen skall veta vilka uppgifter åklagaren har (innan häktning/åtal). 

Den svenska meddelarfriheten - som i teorin ger tjänstemän möjlighet att låta allvarliga missförhållanden 
komma medborgarna till del - och den svenska offentlighetsprincipen, som i teorin skall skydda tjänstemännen, 
fungerade i praktiken inte alls vid Estoniaolyckan. Ingen 'transparens' existerade hos Sjöfartsverket, Statens 
Haverikommission eller hos kommunikationsdepartementet. 

Ett stort antal svenska statstjänstemän har helt enkelt ljugit under olycksutredningen och använt 
hemligstämpling som hjälpmedel. Man hemligstämplade mest rent tekniska uppgifter om fartygets 
kondition och vad som skulle hända med t.ex. vatten i överbyggnaden. Genom att hemligstämpla uppgifter 
om fartygets kondition skyddade man redarna och sjöfartsverken. Genom att hemligstämpla 
stabilitetsuppgifter skyddade man sig själv - för att förhindra att den falska olycksorsaken avslöjades.  

I det aktuella fallet kom man sedan överens om slutrapporten i mars 1997 strax efter att ledamot Stenström 
avlidit. Sedan avgick eller sparkades ledamot Forssberg från Kommissionen i maj 1997 och sedan avgick expert 
Schager i september 1997. Sedan överlämnades rapporten den 3 december 1997 till Estlands president Lennart 
Meri, som i sammanhanget nämnde att rapporten var hela sanningen och inget annat än sanningen. 
Förfrågningar om slutrapporten har sedan dess i princip aldrig besvarats av någon ansvarig från Estland, Finland 
eller Sverige (Appendix 5). 
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'Det finns inget skäl för Sjöfartsverket att särskilt kommentera Björkmans påståenden om tidpunkter och positioner för 
återfinnandet av visiret och vraket. Det är en fråga som saknar betydelse för det förebyggande sjösäkerhetsarbetet.' 

Sjösäkerhetsdirektör Johan Franson till Näringsdepartementet 15 december 2000  

'Som en av förutsättningarna för sitt scenario påstår JAIC att Estonia tappade bogvisiret en kvart före förlisningen. 
Haverikommissionen uppger i sin rapport att bogvisiret återfanns 1.6 kilometer ifrån vraket efter tre veckors letande. På 
den sonarbild som togs under sökningen efter Estonia syns ett föremål alldeles invid bogen av fartyget som i storlek och 
form tycks överensstämma med bogvisirets storlek och form. Vi vet också att den sonarteknik som användes var nog 
avancerad för att lokalisera ett badkar på 80 meters djup en kilometer bort. Påståendet att man letade idogt i tre veckor 
efter bogvisiret faller på sin egen orimlighet.'  

Riksdagsledamot Lars Ångström (mp) 3 mars 2005     

 

1.14 VISIRET (18 OKTOBER), VRAKET (30 SEPTEMBER) OCH ANNAT SKROT (FRAGMENT - 

5 OKTOBER) 

VISIRET LOKALISERAS 1 560 METER VÄSTER OM VRAKET DEN 18 OKTOBER 

Visiret lokaliserades enligt uppgift (vilket rapporterades i Lloyd's List den 20 oktober 1994) först den 18 oktober 
1994 av finska bevakningsfartyget 'Tursas' omkring en sjömil väster (!) om vraket, dvs Kommissionen angav att 
vraket befann sig en sjömil öster om det saknade visiret. 

Men visirets verkliga position - latitud/longitud meddelades ej den 18 oktober och kunde ej stämmas av mot 
den då uppgivna, falska vrakpositionen. Visirets position markerad med en röd boj bestämdes först senare den 
9 december 1994 till omkring N59°22',97, E21°39',33 ± 100 meters enligt ett meddelande från svenska (sic) 
flottan (eller KA) och det är den positionen som anges i slutrapporten (5). Det låg enligt uppgift på cirka 70 
meters djup. Om visiret verkligen hade befunnit sig under den röda bojen är obevisat. För varför angavs inte 
visirpositionen av 'Tursas'? 

'Tursas' hade letat efter visiret enligt följande:- Mellan den 1 och 6 oktober letade 'Tursas' i ett område en 
sjömil söder om 'vraket' som sträckte sig två sjömil österut och en sjömil västerut från 'vraket', dvs i ett tre 
kvadratsjömil stort område (söder om 'vraket'). Uppgiften bör tas med viss reservation - en falsk vrakposition 
hade ju uppgivits och det är ännu oklart om sökningen skedde med utgångspunkt från den falska eller verkliga 
vrakpositionen! Sökning söder om den falska vrakpositionen var norr om den verkliga vrakpositionen. 

FRAGMENT LOKALISERAS 2 500 METER VÄSTER OM VRAKET DEN 5 OKTOBER 

Enligt uppgift fann man inget visir men en del 'fragment' av olika slag den 5 oktober - som skulle ha bevisat 
'Estonia's babordsgir 2 500 meter väster om vraket efter förlusten av visiret, vars position enligt uppgift inte var 
känd den 5 oktober - uppgavs ha lokaliserats. Det är enkelt att konstatera att den senare föreslagna giren (som 
det inte heller finns bevis för) gjordes utanför det angivna området - se nedan och 1.9, dvs uppgiften att 
'fragmenten' skulle bevisa giren är falsk. 

Den 8-10 oktober fortsatte letandet efter visiret, men 'Tursas' befann sig då i närheten av vraket och ankrade i 
olika positioner kring vraket och filmade föremål på botten, inklusive vraket och sannolikt visiret, med ROV - se 
nedan. Sedan befann sig 'Tursas' i hamn tills den 17 oktober då man, med svenska marinofficerare ombord, 
avseglade för att den 18 oktober finna visiret - som angivits ovan - en sjömil väster om vraket. Ingen sökning 
hade ägt rum i det området där visiret uppgavs ha hittats. Och ingen sökning lär någonsin ha ägt rum där 'giren' 
uppgavs ha ägt rum - en halv sjömil ytterligare väster om visiret, där fragmenten skulle ha hittats. 'Fragmenten' 
som skulle ha bevisat giren väster om visiret, efter förlusten av visiret, uppgavs senare av Kommissionen ha 
hittats bara 200-300 meter väster om vraket (sic). 
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VISIRET FILMAT DEN 9 OKTOBER (I) 

Om visiret verkligen lokaliserades den 18 oktober 1 560 meter väster om vraket är mycket oklart. Tyska 
slutrapporten utgiven i juni 2000 hänvisar till ett fax (bilaga 24.405 i den tyska rapporten) sänt den 10 oktober 
av Tuomo Karppinen, den finska tekniska chefsutredaren, till sin svenska kollega Börje Stenström, där 
Karppinen säger: 

'Tack för din fax och den goda bilden av visiren (sic) och rampen ... Vi filmade igen visiren (sic) och rampen med 
ROV ...en sammanfattning av våra observationer är bifogad. ... Hoppas vi träffas idag kväll i Nådendal'. 

Officiellt hittade den finska kustbevakningen ('Tursas' - med svenska marinofficerare ombord) inte visiret 
förrän den 18 oktober 1994 som redovisats ovan, men Stenström och Karppinen hade alltså bilder av visiret 
redan minst en vecka tidigare.  

Hur den finska kustbevakningen hittade visiret den 18 oktober 1994 framgår också av den tyska rapporten. 
Man åkte ut i Östersjön, ankrade upp, sände ner en ROV och filmade visiret - det var inte tal om sökning med 
sonar en sjömil väster om vraket - man får intrycket att de visste var visiret (inte) fanns. 'Tursas' uppgav ingen 
position för platsen där de ankrade och filmade. 

Lehtola meddelade sedan att visiret låg 

'en sjömil väster om vraket', 

vilket media, inklusive Lloyd's List rapporterade. 

Lehtola kunde naturligtvis inte uppge en påstådd visirposition, eftersom han redan uppgivit en falsk 
vrakposition 1.3, som inte var en sjömil öster om 'visiret'. Senare uppfann man tydligen att visiret hittades 1 
570 meter väster om den riktiga vrakpositionen. Hur det hamnat där har ingen kunnat förklara 1.9. Tyskarna 
meddelar uppgifter i sin slutrapport att visiret hittades vid vraket. 

För att klargöra begreppen om vrakets (30 september), visirets (18 oktober) och fragmentens (5 oktober) av 
Kommissionen angivna positioner repeteras dessa nedan: 

VRAKET FUNNET 30 SEPTEMBER OCH FILMAT 2 OKTOBER - FALSK POSITION UPPGIVEN 

AV LEHTOLA 

Finska fartyget 'Suunta' lokaliserade vraket efter 'Estonia' kl. 15.30 GMT den 30 september med sonar och 
ekolod. Vraket, som sedan fotograferades den 2 oktober 1994 1.4 av finska fartyget 'Halli', rapporterades i 
position N59°23'54.60" (N59°23.9'), E21°42'10.20" (E21°42.2')41 av Lehtola, vilket inte är en sjömil (1 852 m) 
öster om visiret. 

Den av Lehtola uppgivna vrakposition var medvetet felaktig - lögnaktig. Lehtola 'isolerade' vraket i en falsk 
position nordost om den verkliga, så att man sannolikt i lugn och ro kunde spränga och dra loss visiret från 
vraket under vatten (vilket kommer att beskrivas senare). 

När Sjöfartsverket 941110 gick ut och begärde anbud om dykarundersökning 1.16 meddelade man denna 
felaktiga position - markerad med en blå boj, och dykpråmen 'Semi 1' hamnade 2 112 meter fel den 2 
december 1994. En blå boj hade alltså lagts ut som villospår. Hur 'Semi 1' sedan lokaliserade vraket skedde 
med annat ett fartyg som enligt uppgift hjälpte 'Semi I' att finna vraket med sonar kvällen den 2 december 
1994. Ingen ombord på 'Semi 1' lär ha funderat över det märkliga med den falska vrak/bojpositionen den 2 
december. 
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INGA SKÄL ATT KOMMENTERA EN FALSK VRAKPOSITION 

När Sjöfartsverket i oktober 2000 ombads av regeringen kommentera vrakets och visirets olika 
positionsuppgifter i detta kapitel lämnades följande yttrande den 15 december 2000 (beteckning 0799-
0036172: 

"Det finns inget skäl för Sjöfartsverket att särskilt kommentera Björkmans påståenden om tidpunkter och 
positioner för återfinnandet av visiret och vraket. Det är en fråga som saknar betydelse för det förebyggande 
sjösäkerhetsarbetet.  

Verket vill emellertid erinra om vad som är sagt om vrakets position i den i december 1994 av verket framlagda 
rapporten med konsekvensanalys av ett beslut att omhänderta omkomna från Estonia. Den felaktiga 
positionsangivelsen från finska myndigheter, som endast hade den betydelsen för Sjöfartsverkets undersökning av 
Estonia i december 1994 att arbetet försenades några timmar, bör definitivt inte särskilt uppmärksammas i en 
seriös behandling av utredningen av Estoniakatastrofen." 

Sjöfartsverket anser alltså att en falsk vrakposition och uppgifter om sökning, visir, fragment, etc. relativt en 
falsk eller riktig vrakposition 'bör inte särskilt uppmärksammas i en seriös behandling' av Estoniautredningen. 
Som framgår av 1.3 hade Lehtola, inte någon finsk myndighet, stämt av den falska vrakpositionen med just 
Franson (och Forssberg), men när det ägde rum - före eller efter dykningen - är oklart. Troligtvis var Forssberg 
och Lehtola helt införstådda med att visiret hade sprängts loss under vatten strax efter olyckan. Franson 1.16 
blev införstådd senare. 

STORT FÖREMÅL FUNNET VID VRAKET DEN 2 OKTOBER 

Söndagen den 2 oktober redovisades resultatet av sökningen med sonar och ekolodningen kring vraket den 30 
september av doktor Nuorteva. (finska statens Hydrografiska byrå) i Dagens Nyheter. 

"Intill fören finns ett stort föremål, som endera slitits loss eller hänger kvar på vraket. Föremålet skulle enligt 
Nuorteva kunna vara det skadade visiret eller en del av visiret" (DN 3.10).  

Svenska Dagbladet tillade att föremålet 

"var av samma storlek"  

som visiret och att det syntes på samtliga fyra bilder. 

Det enligt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med sonar påträffade stora föremålet intill fören, som 
endera slitits loss eller hängde kvar, försvinner senare ur alla diskussioner. Föremålet kunde ju vara det 
försvunna visiret eller något annat, vilket är lätt att fastställa med en kompletterande granskning av de fyra 
sonarbilderna. Sökandet efter visiret fortsatte emellertid på andra ställen. 

FRAGMENT FRÅN VRAKET FUNNA DEN 5 OKTOBER 

I slutrapporten (5) kapitel 12.5 anger Kommissionen att förekomsten av 'fragment' från 'Estonia' funna den 5 
oktober (sic) bidrog till att fastställa fartygets manöver - inklusive 180 graders giren - mellan den då okända 
visirpositionen (känd den 18 oktober) och vrakposition (känd den 30 september), dvs efter att dr Nuorteva 
funnit ett stort förmål i närheten av vraket. 

Alla uppgifter om fragment på havsbotten är falska, obevisade och ren desinformation av följande enkla skäl. 
Om 'fragmenten' hade trillat av efter att slagsidan uppstod och på grund av slagsidan borde de ha 
lokaliserats 2 000 - 2 500 meter väster om vraket och 500 - 1 000 meter väster om visiret, MEN, där hade 
man aldrig letat den 5 oktober!  
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'Fragmenten' återges i en rad tidningsartiklar i bland annat Svenska Dagbladet, SvD. Det är intressant att notera 
hur olika medlemmar, Karppinen, Lehtola, m.fl., i Kommissionen ljuger utan att blinka. 

SvD den 8 okt:- 

"Enligt en finsk medlem i haverikommissionen hittade 'Tursas' (ett finskt bevakningsfartyg) ett stort föremål 
mycket nära den rutt som 'Estonia' brukade följa ... Toumo Karppinen: ...det måste vara ganska nära 'Estonia'.42"  

Notera uttrycket 'nära den rutt som 'Estonia' brukade följa' vilket antyder att man kände till rutten den 7 
oktober. Positionen för föremålet var nära 'Estonia'. SvD den 9 okt: 

"...Under sökandet med ekolod i området har föremål hittats på botten efter den väg 'Estonia' tagit. Enligt Olof 
Forssberg, ordförande för den svenska delen av haverikommissionen, är det sannolikt bland annat bogvisiret man 
hittat. Kari Lehtola: 'Vi har hittat skrot, men det är nog från andra delar av fartyget. Dessa delar berättar vilken 
kurs 'Estonia' hållit'.43"  

Hur man hittar föremål med ekolod och hur delar berättar om en kurs är oklart. Notera vidare uttrycket 
'efter den väg 'Estonia' tagit' vilket antyder att man hade tillgång till en plott av 'Estonia's kurs. SvD den 10 
okt: 

"Kari Lehtola avfärdar sin svenska kollegas, Olof Forssbergs, uppfattning att bogvisiret redan hittats vid de 
ekolodningar som företagits. Kari Lehtola: Metalldelar har hittats, men de är inte stora nog att vara bogvisiret."  

Notera att 'Metalldelar har hittats' med hjälp av 'ekolod', men dessa beskrivs ej i slutrapporten (5). Dessa 
metalldelar borde ju ha bekräftat rutten och giren 2 500 meter väster om vraket, men där letade man ju 
aldrig 5 oktober. Och vad var det för metalldelar? Hur och varför hade de trillat av? TT den 11 okt: 

"Kari Lehtola: Något bogvisir har inte hittats, men väl ett större metallföremål. Av arbetsmaterial från 
kommissionen framgår att metalldelen, förutom skrotet, var 5-7 x 10 meter och hade formen som överenstämde 
med visiret. Senare undersökningar, då delen filmats, visar att det "bara var en stålplåt"".  

Notera att 'ett större metallförmål' hittades, 5-7 x 10 meter med form som överensstämde med visiret, den 5 
oktober. Och att det hade filmats! Men var? Vid visirpositionen 1 570 m väster om vraket där 'Estonia' 
girade?  

Det enda fartyg som filmade 8-9 oktober var 'Tursas' som befann sig ankrat vid vraket. Den 5 oktober sökte 
man med sonar/ekolod. Men detta stora föremål finns ej beskrivet i slutrapporten. Om det inte var visiret, 
skulle det ju ha kunat vara, t.ex. avsliten bordläggningsplåt som resultat av läckage. Inte ett ord om detta 
jätteobjekt - ett större metallföremål - i slutrapporten (5). 

Och varför skulle ett stort metallföremål hittas i närheten av vraket? 'Estonia' hade ju drivit under 35 minuter 
efter slagsidan uppstod och vraket befann sig ju långt från den riktiga olycksplatsen, dvs där visiret enligt 
uppgift hade trillat av. 

SOLTAK 

I Dagens Nyheter 11 mars 2001, dvs drygt sex år senare, meddelade Lehtola att 'stålplåten' var ett soltak i 
korrugerad plåt (som alltså även filmades på havsbotten). Men varför meddelade inte Lehtola den 11 oktober 
1994 att det var ett soltak, som man hade hittat? Och hade 'Estonia' ett soltak av korrugerad plåt? Det borde 
ha suttit högst upp på fartyget och kunde enbart ha lossnat när fartyget sjönk. Och skrotet från andra delar av 
fartyget? 

Vad var det för skrot som hittades och filmades som konfirmerade kursen före och giren efter den påstådda 
förlusten av visiret >2 000 meter väster om vraket? Alla ovan uppgifter om 'fragment' av Lehtola, Karppinen 
och deras kollegor 1994-2001 måste bedömas som ren lögn och vilseledning. 
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VRAKET FILMAT IGEN DEN 9 OKTOBER (II) - FOTOGRAFERING VISIR OCH RAMP 

Vraket och den stora plåten fotograferades ytterligare den 9 oktober av finska fartyget 'Tursas' och då borde 
rätt vrakposition kunnat anges och meddelas media. Men så skedde inte. Inte heller filmade man officiellt det 
stora metallföremålet vid vraket om det inte var just visiret man filmade. Alla filmer tagna den 9 oktober har 
redigerats och alla bilder av 'fragment' är bortklippta. 

SHK:s dagbok säger måndag 94-10-10 att akt I 15 är ett fax från Börje Stenström till Tuomo Karppinen som 
handlar om 

fotografering visir och ramp'.  

Emellertid akt I 15 (själva faxet) handlar mest om fotografering 'varför rampen inte höll tätt' ! 

Vid denna tidpunkt, 10 oktober, var den officiella ståndpunkten att visiret hade trillat av på okänd plats 
(sannolikt långt öster om vraket) utan att draga upp rampen, och att vågor sedan öppnat rampen - på något 
sätt - och att sedan 'Estonia' fått slagsida, stannat och sjunkit - långt väster om det avtrillade visiret. Varför 
SHK:s sekreterare Gunnel Göransson skrev i dagboken om fotografering av visir och ramp är oklart men 
kanske hon menade vrak och ramp? Men kanske en 'bifogad plan' visade visiret - som hängde vid eller låg 
under fören? 

Börje Stenström ville nämligen att Karppinen (som var ute med 'Tursas' och filmade vraket med ROV) skulle 
filma 

'enligt bifogad plan'.  

Stenströms bilaga (i SHK:s arkiv i december 2000) är på engelska (själva faxet är på svenska) och talar om 

"These additional pictures are primarily needed for further investigation of damage to the bow visor (dvs visiret 
som officiellt inte hade hittats - förf. anm.) and ramp and for evaluation of likely sequences of events". 

Hänvisningar sker till en bifogad skiss (den bifogade planen?) där olika saker markerats med stora bokstäver 
men inget visir (bow visor) visas - det handlar om en kopia av figur 8.1 i (5) utan skador markerade. 

Det är dock sannolikt att både visir och ramp var indikerade på 'bifogad plan' och att man skulle filma utan att 
visa visiret, eller på så vis att bilder av visiret senare kunde redigeras bort. Man hade ju redan meddelat att 
visiret hade trillat av långt (österut?) innan fartyget sjönk, dvs visiret kunde inte hittas vid vraket. 

Karppinen svarar på god svenska samma dag (akt I 16) per fax - han befinner sig på 'Tursas' som har ROV-
utrustningen, etc. Karppinen tackar Börje Stenström för bilden (planen?) av 

'visiren och rampen'.  

Det kan ju inte vara en bild av vraket som Stenström skissat. Sedan meddelar Karppinen att de ändrat sina 
planer och var ute redan på söndag (9 oktober) - de tänkte att de hittat visiren med sonaren. Det var 
naturligtvis lättare att hitta ett förmål på botten med sonar (ekolod) från havsytan än en mycket långsam ROV 
nere på 83 - 64 meters djup som bara kan se ett par meter. Därför säger Karppinen att de inte kunde hitta 
visiren med ROV. Men de fann troligtvis visiren med sonar vid vraket för Karppinen säger i nästa mening att - 
när de lokaliserat visiren med sonaren ('Tursas' var då enligt sin loggbok vid vraket - fastän positionen är oklar - 
Lehtola hade ju angvit en falsk vrakposition) - så 

'filmade vi igen visiren och rampen med ROV'. 

Ingen tvekan om att det handlar om visiret, som alltså lokaliserats och filmats igen den 9 oktober! Med stor 
sannolikhet hade man även filmat visiret tidigare.  
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Sedan säger Karppinen på perfekt svenska i faxet - 

'en sammanfattning av våra observationer är bifogad'. 

Bilagan i SHK:s arkiv i december 2000 är dock en kopia på Stenströms skiss i akt I15 (som ju inte visar ett visir) 
med diverse kommentarer på engelska - det är en exakt upprepning av skadorna på figur 8.1 i slutrapporten (5) 
som hade filmats den 2 oktober. Själva visirlåsen - noterade med bokstav A - är bara skissade, så det kan inte 
vara skisserna som är den goda bilden av 'visiren' och skisserna innehåller alltså inte "bow visor" eller visiret. 
Och de flesta av observationerna är repetition av observationer gjorda den 2 oktober av 'Halli' och redan 
rapporterade av Kommissionen. Det verkar klart att man besiktigade även styrbords frontskott (kl. 22.45). 
Det anges vara oskadat. Tjeckiska dykare fann ett stort - 2,0 - 0.6 meter stort sprängt hål där i september 
2000 - se nedan. Filmen tagen den 9 oktober är redigerad och sekvensen där det sprängda hålet finns är 
bortklippt.  

VISIRET 

Det finns dock en referens till visiret - se nedan. Det sägs att 'visor arm broken' på styrbords sida (ovan bokstav 
H). Naturligtvis ser vi ingen avbruten visirarm på figuren. 

Bilden som bifogas fax akt I16 den 10 oktober 1994 visas nedan (fig 1.14.1): 

 

Fig 1.14.1 - Bilaga till fax I16 

Det kan tilläggas att i all korrespondens skriver Karppinen (och Lehtola) mycket bra svenska - båda skriver dock 
visiren i bestämd form, i stället för visiret. 

När man studerar akterna I15 och I16 får man intrycket att bilagorna inte hör till faxen!  

Man får känslan av att materialet i arkivet manipulerats i efterhand. Ett exempel är att på dr. Karppinens 'bild' 
skrivs om Atlantlåsets tre brickor på förpiksdäcket - som redan hade filmats den 2 oktober - att 

'all three broken due to local overload' 
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- varför upprepa denna uppgift som inte heller var sann - det enda man kunde se på filmen var tre rostiga, 
avbrutna brickor som tillhörde låset och som kunde ha slagit loss tidigare, dvs låset var skadat innan 
katastrofen. Några skador på förpiksdäcket noteras ej heller. Senare uppgavs att förpiksdäcket skadats av 
visiret som slagit emot det. 

SPRÄNGSKADAN I FÖRSKEPPSSKOTTET EJ NOTERAD 

Den enorma skada skada som tjeckiska dykare upptäckte, mätte, dokumenterade och filmade i augusti 2000 
3.10 finns ej filmad, noterad och kommenterad på 'bilden' som hör till fax I16. 

VIDEOFILMER AV VISIRET FÖRSVINNER 

Vidare meddelar Karppinen att han vill ta med sig videofilmen (från söndagen) när de - Stenström och 
Karppinen, träffades måndag kväll den 11 oktober i Nådendal. Det handlar om fyra oredigerade videofilmer 
som sedan hamnade i akt B2 94-10-14 hos SHK med beskrivning skriven av Gunnel Göransson: 

' 4 st videofilmer (ramp, visir (sic) m.m.) tagna 94-10-08--09', 

dvs filmer med visir fanns hos SHK den 14 oktober! Och det var inte tal om en stålplåt eller soltak! 

När TV4s nyhetsreporter Joachim Dyfvermark den 23 februari 2000 försökte få kopior på dessa fyra 
videofilmer meddelade SHK:s GD Ann-Louise Eksborg den 1 mars 2000 (ref. A 04/99) att aktbilaga B2 bara 
bestod av tre (sic) VHS-band varav två var oredigerade (sic) inspelningar och ett innehöll ett sammandrag. 
Filmen med stålplåten eller visiret hade försvunnit eller redigerats bort!  

Stenström fick Karppinens fax den 10 oktober. Karppinen och Stenström tittade sedan på Estonias systerfartyg 
Diana II när de var i Nådendal den 11 oktober. Men de tittade alltså också på videofilmer av visiret (akt B2). 
Några filmer av 'ett större metallförmål' rapporterat av Lehtola genom TT den 11 oktober finns ej noterade hos 
SHK. 

Varför redigerades fyra filmer att bli två filmer plus ett sammandrag? För att det fanns kroppar av omkomna på 
filmerna? Nej, det fanns naturligvis inga kroppar utanför förliga överbyggnaden. Det kan konstateras att även 
den stora skadan i förskottet redigerats bort från alla officiella filmer. Anledningen var helt enkelt att dölja alla 
spår att man hade sprängt loss visiret från vraket efter olyckan under vatten. 

FORTSATT SÖKNING (?) EFTER VISIRET 

Dagen därpå den 12 oktober (akt I 22 i SHKarkivet) talar finska delen av Kommissionen (Lehtola, Karppinen) om 
'fortsatt sökning av visir'? Men ingen sökning görs. 'Tursas' ligger i hamn tills den 17 oktober. Och så plötsligt 
kommer 18 oktober 1994 akt I 28 med uppgift dagen efter att visiret hittats 1 sjömil (n.m.) V(äster) om 
haveriplatsen. 

Akt I 28 är obehaglig - finska flottan -'Tursas' åkte ut på Östersjön den 17 oktober (med svenska officerare 
ombord), ankrade den 18 oktober - sände ner ROVn och - se där - där var visiret som man filmade (igen?) utan 
sökning med sonar. Men ingen riktig position anges för visiret - eller var man befann sig - Kommissionen 
(Lehtola) uppgav istället positionen 'en sjömil väster om vraket' vars position vid den tidpunkten var felaktigt 
angiven. En undersökning av 'Tursas' loggbok torde dock visa att man inte befann sig på den senare (9 
december 1994) angivna visirpositionen utan säkerligen vid vraket - där man filmade visiret under fören. 

I efterhand är det sannolikt att konstatera att Lehtola gjorde bort sig totalt när han sa att visiret hittats en 
sjömil väster om vraket. Det skulle ha varit öster om vraket. Och vad 'Tursas' filmade var det av svenska flottan 
under vatten bortsprängda visiret - precis under 'Estonia's förskepp! 
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KORREKT VRAKPOSITION MEDDELAD I DECEMBER 1994 

Den först uppgivna - falska - vrakpositionen ändrades senare av Kommissionen, minst två-tre månader efter 
olyckan, till en 'as found' position vid N59°22'56.13", E21°41'00.98" och det är denna vrakposition som anges 
i slutrapporten (5). 

Denna senare position är troligtvis korrekt, eftersom den ligger i centrum för den dykförbudszon som 1995 
bestämdes för att hindra dykning efter bevis (skydda gravfriden vid 'Estonia'). Varför felaktig vrakposition 
meddelades av finska fartygen 'Suunta' och 'Halli' och utredare Lehtola och inte korrigerades av finska fartyget 
'Tursas' har ej förklarats i slutrapporten (5) 4.3. 

Det är 2 112 meter mellan den falska och sanna vrakpositionen. Vrakets bäring var 95°, dvs fören pekade 
nästan mot öster. Vattendjupet ner till själva vraket är bara 53-56 meter och till havsbotten cirka 73-83 meter. 
Det är enkelt för en erfaren sportdykare att dyka ner till vraket. Visiret var cirka 3 150 meter från den första 
vrakpositionen och 1 570 meter från den andra vrakpositionen eller cirka 2 600 meter väster om den första 
vrakpositionen och 1 570 meter väster om den andra, 'as found' positionen - figur i 2.26. 

TRE FARTYG BESÖKTE DEN FALSKA VRAKPOSITIONEN 

Det är alltså säkert att Kommissionen tidigt visste var visiret hade lokaliserats vis-a-vis vraket men oförklarat - 
om det inte var del av medveten vilseledning - varför inte korrekta positioner med latitud/longitud genast 
uppgavs. Det är möjligt att den felaktiga vrakpositionen bestämdes av finsk landradar som såg ett eko försvinna 
i den positionen kl. 01.48 1.13, men det var naturligtvis inte 'Estonia', som troligtvis sjönk tidigare, kl. 01.36 
enligt 'Mariella' 1.9. 

Tre finska fartyg undersökte vraket 30 september - 9 oktober, dvs kände till rätt vrakposition. Det är också 
möjligt att fel vrakposition meddelades så att bevakningsfartyg förflyttades dit, och att någon ostört kunde 
besöka vraket och lossa visiret - se senare i denna bok om den möjligheten. 

Men naturligtvis visste man redan den 28 september exakt var 'Estonia' hade sjunkit. Det observerades ju av 
'Mariella' och noterades i hennes loggbok - se nedan. Men Kommissionen kanske inte hade tillgång till dessa 
uppgifter den 29 september när vraksökningen startade? 

VISIRET FÖRSVINNER DEN 10 OKTOBER 

Den 10 oktober meddelade estniska utrikesdepartementet att visiret fortfarande, efter en veckas letande, ej 
hade hittats. I ett pressmeddelande sade man 

" ... Dr Nuorteva of Finland said, that it would not be useful to continue searching for the missing bow visor until 
the route of the ill fated ferry can be further studied. Mr. Heimo Iivonen is carrying out this work now".  

Alltså, man letade under en vecka söder om 'vraket' (som angivits med falsk position) och angav att man inte 
hittade visiret. Sedan studerade Mr. Iivonen, 1.5 och 1.20, 'Estonia's rutt före olyckan och kom tydligen på den 
briljanta idén att leta långt väster om 'vraket' (vilken position som menas är oklart - falsk eller riktig), och se, 
där hittade man visiret den 18 oktober. 

INGA FARTYG LETADE EFTER VISIRET 9-17 OKTOBER 

Men inget fartyg sökte väster om 'vraket' mellan den 9 och 17 oktober! 

Iivonen borde naturligtvis förklara, vad han fann om 'Estonia's kurs och fart före olyckan - 'fragment' var funna 
någonstans den 5 oktober (som bevisade giren > 2 000 meter västerut) och rutten plottades ju av finska Utös 
radarstation, men den plotten har enligt uppgift kommit bort 1.13! Det antyddes igen i olika uttalanden att 
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farten hade minskats före olyckan - kl. 01.00 3.18 f, vilket skulle innebära att besättningen visste att något var 
på tok innan slagsidan uppstod. Men det fanns också uppgifter att farten ökade eller upprätthölls tills olyckan 
skedde 4.3. 

VISIRET VID FÖREN 

Nedan figur 1.14.2 visar en 'sonarbild' av vraket och dess omgivning enligt uppgift gjord sommaren 1996 (sic) av 
svenska sjöfartsverket i samband med de olagliga (brott mot gravfridslagens förbud mot 
undervattensverksamhet) finska filmningarna av vraket och sonarundersökning av omliggande havsbotten. 
Notera att söder är uppåt på bilden, dvs fören pekar mot öster. 

 

Fig 1.14.2 - Bild av 'Estonia' - okänd datum 

Sonarbilden är tydlig - en lekman kan tolka den, trots att Dr. Nuorteva hade stora problem att tolka sina fyra 
sonarbilder tagna den 30 september 1994, även om vraket senare förtydligats med diverse streck.  

Man ser bulbstäven, fartygsbotten och skrovet med stor slagsida 
nertryckt i lerbotten och skorstenen som sticker ut söderut (uppåt). 
Inga fragment noteras emellertid t.ex. i närheten av fören. Det stora 
föremål - metalldelen som var 5-7 x 10 meter och hade formen som 
överenstämde med visiret - som enligt Dr. Nuorteva fanns vid bogen 
den 30 september 1994 (se ovan), som endera slitits loss eller hänger 
kvar på vraket, har försvunnit - dock finns ett pyramidformat 
föremål ovan (eller under?) fartygets stäv. Är det "Föremålet (som) 
skulle enligt Nuorteva kunna vara det skadade visiret eller en del av 
visiret" (DN 3.10)?  

En förstoring av den aktuella delen av bilden visas t.h. Vi ser 
djupkurvan för 83 meters djup som startar i mitten av bildens 
undersida och som kryper upp mot 'fartygsbotten'' och som sedan 
omsluter 'pyrmiden' som dock tycks vara placerad över den inritade Fig 1.14.3 - Bild av 'Estonia's förskepp 
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'fartygssidan'. Pyramiden beskrivs sedan av fem eller sex djupkurvor 
på 82 -78/77 meters nivå som korsas av linjer för fören - men, 
förvirrande, 'vrakets' däckshus med 'fönster' på däck 4, 5 och 6 tycks 
ligga under 'pyramiden'. Däckshussidan borde dock ligga på 75-65 
meters nivån - lutande neråt - däck 6 ligger under däck 4. Det är alltså 
något konstigt med bilden. 
Försöker vi sudda bort 'vraket' och frilägga 'pyramiden' kan ett 
resultat bli följande - se nedan t.h. 

Något som liknar visiret framträder liggande upp och ner. Det ligger 
på 83 meters djup på havsbotten och toppen av visiret befinner sig 
på ca 77 meters djup. När vraket ROV-undersöktes 2 och 9 oktober 
1994 av finska flottan befann sig dock förpiksdäckets centerlinje på 
ca 65 meters djup, dvs 18 meter över botten (se kapitel 8 i (5), och 
eftersom fartyget låg på sidan borde bulben befinna sig på samma 
djup!. 

En annan vy av vraket på botten, fig 14.1.5 - från sid 273 i (20) - utan 
visir framför fören sedd från nordväst - är nedan: 

Bilden - skissen av vraket på havsbotten - är med stor sannolikhet 
baserad på sonarbilden högst upp - eller vice versa och en korrekt 
uppfattning om färjans utseende. 

Linjerna på botten framför vraket skulle kunna vara djuplinjerna - 83 
meter vid fören - 72/73 meter vid aktern. Men 'pyramiden' är 
naturligtvis bortplockad. 

Fig 1.14.4 - Bild av 'pyramiden' vid 
förskeppet 

 

  

73 
meter

 79 
meter

 83 
meter

84 
meter

Fig 1.14.5 - Skiss av 'Estonia' 

Men bilden är bra - det skulle naturligtvis vara omöjligt för en sonar, ROV eller dykare - eller dr. Nuorteva - att 
missa en 'pyramid' eller ett visir vid fören om det verkligen fanns där. Man ser också på skissen ovan att t.ex. 
bulben sticker naturligtvis ut framför rampen som i sin tur befinner sig ca 17 meter framför däckshuset förskott 
- backdäcket (17 meter långt) sitter imellan - som i sin tur befinner sig 9 meter framför kommandobryggan. 
Men på sonarbilden högst upp verkar backdäcket ha suddats bort - däckshusets förskott verkar sitta vid 
rampen!? 
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Den svenska Faktagruppen anser också att 'visiret' kan ses på sonarbilden högst upp ovan som enligt uppgift 
gjordes sommaren 1996 (sic) av svenska sjöfartsverket. Visiret skulle vara upphöjningen ovanför bulben ovanpå 
babords förliga, och i detta läge relativa plana, fartygssida på ca 73 meters djup - för vidare info se hemsida 
http://members.tripod.com/~factgroup/est/riddle.html.  

FÖRFALSKADE SONARBILDER 

Förklaringen enligt denna författare skulle vara att sonarbilden ovan i - fig 14.1.3 - inte alls gjordes 1996 utan är 
en förfalskning: bilden är inte en sonarbild utan består av flera olika delar som klippts och monterats ihop till en 
bild enligt följande: 

1. Bilden ovan är ett montage - minst två bilder - nedan kallade A och B - är sammanfogade. 

2. Bilden av havsbotten - A - med djupkurvor (djupkurva 83 meter passerar under bulben - djupkurva 73 meter 
passerar aktern) inkluderar 'visiret/pyramiden' under fören - visiret ligger alltså på 83 meters djup och sticker 
upp 6-7 meter. Form och storlek för 'pyramiden' är identisk med 'visiret'. Men som bilden är monterad får man 
intrycket att 'visiret/pyramiden' ligger ovanpå vraket. Men'visiret' kan ju inte ha hamnat ovanpå vrakets 
babordssida - om visiret satt kvar när fartyget sjönk under vatten med aktern först och sedan revs bort när 
fören kom under vatten, borde det knappast ha hamnat ovanpå själva vrakets förliga, plana babordssida. 

3. Djupkurvorna för bild A måste ha gjorts 28-30 september 1994 då Dr. Nuorteva meddelade att han funnit 
ett pyramidformat föremål nära vraket (se ovan) redan den 30 september 1994.  

4. Bild A är sedan manipulerad - djupkurvorna för vraket har tydligen plockats (suddats) bort och djupkurvorna 
norr och söder om vraket har förbundits - vraket skulle naturligtvis annars ha visats med djupkurvor - precis 
som botten och 'visiret/pyramiden'. Havsbotten med olika djuplinjer är tydligen en korrekt geologisk 
avbildning, men, eftersom djuplinjerna går under 'vraket',är tydligen 'vraket' en eller flera inklippta bilder lagda 
ovanpå! 

5. En bild - B - av vraket har alltså lagts ovanpå bild A (vissa djupkurvor inkl. 'visiret' går ju under bild B). 

6. Vrakets exakta läge är inte säkert - bild B har ju lagts ovanpå 'visiret/pyramiden' och det stämmer inte. Det är 
sannolikt att vraket låg mera till höger (västerut) på bilden ovan - där det är grundare - och att 
'visiret/pyramiden' låg fritt synligt framför fören. 

7. Bild B har inga riktiga djupkurvor utan man har skissat vrakets konturer och ritat in fönster, skorsten, bulb, 
etc. Om skalan/bilden stämmer är oklart - däckshusets förskott kan ju inte sticka upp ovan bulben, 
etc.'Vraket' består alltså inte av 'djuplinjer' utan av andra linjer som skissar skrov, bulb, fönster, skorsten, 
etc., dvs har ritats in ovanpå den geologiska avbildningen och 'visiret/pyramiden' . En sonar bild ritar 
naturligtvis inte av en skorsten eller en bulbstäv med linjer. En sonar kan inte heller beräkna eller visa ett 
'visir/pyramid' under ett vrak - det ligger ju i sonarskuggan!  

8. Montaget av bilder A+B gjordes 1996/7 av Sjöfartsverket eftersom det finns uppgift att bilden (A+B) kommer 
därifrån. Men Sjöfartsverket har aldrig meddelat att bilden är ett montage. 

9. Till sist har någon svärtat ner delar av 'vraket' på bilden A+B. 

Frågan kvarstår vad syftet med bilden (A+B) är. Varför sitter Sjöfartsverket och suddar i och monterar ihop 
bilder på detta klumpiga vis? Varför publicerar svenska Sjöfartsverket en påstådd 'sonarbild' av 'Estonia' på 
havsbotten som är en uppenbar förfalskning? Och vad är det för 'pyramid' man ser vid fören. Var det den 
'pyramiden' som dr. Nuorteva såg den 30 september 1994? 
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Bilden gavs till föreningen Agnef av Sjöfartsverket våren 2000, när Agnef ville ha en bild att illustrera en 
inbjudan till ett seminarium om Estoniautredningen. Det är naturligtvis sensationellt att det idag finns en bild 
av vraket från 1996 som inkluderar ett föremål som sannolikt är visiret - hur är detta möjligt?. 

Enligt dykundersökningen 1.16 skulle 'Estonia' ha legat helt plant i längsled och med 120° slagsida på botten 
enligt nedan ritning från dykfirman Smit-Tak den 8 december 1994. De djupprofiler som indikeras på 
'sonarbilden' ovan framgår ej av dykundersökningen av Smit-Tak. 

 

Fig 1.14.6 - 'Estonia' enligt Smit-Tak - december 1994 

Det innebär naturligtvis att vrakets högsta punkt är babords slag mellan sida och fartygsbotten på ca 50 meters 
djup. Skorstenen ligger betydligt djupare - halvt begraven i dyn på ca 77 meters djup. 

Det är ganska otroligt att ingen (sjöman) undrat över dessa 'föremål' och 'fragment' som noterades kring 
vraket. Naturligtvis trillar inte 'skrot' av från ett fartyg som kränger - allt är ju surrat eller sitter fast. Notera att 
allt tal om 'fragment' gjordes innan man hittade visiret den 18 oktober och efter man lokaliserat ett stort 
förmål vid vraket. Sedan glömdes 'fragmenten' bort och beskrivs aldrig i slutrapporten (5). Några riktiga 
positioner för 'fragmenten' vis-a-vis de olika vrakpositionerna har heller aldrig uppgivits. Vad var det för 5-7x10 
meter metalldel som man funnit? En del av skrovet? Var det visiret? Var hittades stålbiten? 

Filmen44 som Lehtola hänvisar till har inte hittats i SHK:s Estoniaarkiv (utom akt B2's redigerade filmer från 9 
oktober 1994). Det har emellertid meddelats att metallskrotdelarna ligger västerut (från vraket) och i vart fall 
sträcker sig 350 meter, dvs norr om där 'Estonia' stannade cirka kl. 01.30. Vidare även att ett större föremål - 
ovan nämnda metalldel? - ligger direkt nära 'Estonia's för. Några positioner har inte angivits i (5) för de olika 
'fragmenten' (metalldelar, skrot, föremål, en stålplåt) och vad de bestod av, vilket är anmärkningsvärt, men 
fragementpositionerna måste vara strax väster om 'as found' vrakpositionen, och dessa 'fragment' kan ju inte 
dokumentera en babordsgir en och en halv sjömil västerut. 
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Kommissionen uppgav alltså två olika positioner för vraket och uppgav ej den 18 oktober exakt var visiret hade 
fallit av och uppgav inga positioner för 'fragmenten' och påstod utan att rodna att de senare skulle bekräfta 
fartygets kurs och gir de sista 30 minuterna 1.9. Det är troligare att 'fragmenten' , om de verkligen existerar, 
lossnade mellan kl. 01.32-01.36 när slagsidan var >110 grader och 'Estonia' sjönk. Flera personer har 
uppfattningen att ett 'fragment' verkligen var visiret, som alltså hittades mycket nära vraket 4.3. 

VITTNEN SÅG 'ESTONIA' SJUNKA 

Den 24 oktober 1994 intervjuades ett ögonvittne, som hade sett 'Estonia' kl. 01.30 och sjunka kl. 01.36, av 
finska polisen (akt A93c). Uppgifterna diskuterades dock inte förrän Kommissionens möte den 26-27 januari 
1995, dvs långt efter man redan meddelat olycksförloppet med tider. Det var styrman Ingemar Eklunds på 
'Mariella' uppgifter. Hans vakt hade börjat kl. 22.00 och han hade hela tiden sett 'Estonia'. Han säger: 

"Klockan 22.00 såg jag 'Estonia' snett framför oss, omkring 30°, på babordssidan (plott dvs 'Estonia' seglade inte 
alls utefter Estlands kust som Kommissionen anger). ... Hennes kurs kl. 22.00 var nästan västlig och hon höll sig 
rätt stadigt bredvid oss. ... Jag såg 'Estonia' hela tiden på radarn. ... Kl. 01.30 ... hörde jag på kanal 16 hur 'Estonia' 
sade en gång Mayday. ... Jag svarade 'Estonia' omedelbart men de svarade inte tillbaka. ... Under tiden jag 
försökte få kontakt så tog jag ut hennes position från radarn. Från det vi hörde Mayday-anropet och fram till 
ekot av 'Estonia' försvann så tror jag att det tog bara cirka sex minuter. Tiderna framgår av protokollet som jag 
förde under nattens lopp. ... Efter att vi hör Mayday anropet så såg vi ljusen från 'Estonia'. ... Under vår färd fram 
mot 'Estonia's position så försvann ljuset från henne och på radarn. Strax innan hon försvann från radarn så 
uppfattade jag att hon girade babord ... detta skedde mycket hastigt ... eftersom vektorn försvann så misstänkte 
jag att 'Estonia' sjönk. ... Vi hade all tre radarna igång. ...Under färden fram till 'Estonia's position så manövrerade 
jag fartyget ... Jag höll även protokoll. ... I protokollet jag skrev är tiderna exakta emedan de är tagna från GPS-
navigatorn".  

Eklunds protokoll av olycksförloppet finns ej i SHK:s arkiv (bevisförstöring?). Notera att Eklund anser att 
'Estonia' seglade utefter Finlands sydkust strax framför 'Mariella' kl. 22.00, vilket också konfirmerats av 
överlevande från 'Estonia' som såg 'Mariella' strax akterut på styrbordssidan. Eklund anser att 'Estonia' sjönk 
redan kl. 01.36 och Eklund noterade 'Estonia's positioner kl. 01.30 och kl. 01.36. Det framgår klart att Eklund 
inte såg 'Estonia' driva >1 000 meter i sidled fram t.o.m. kl. 01.52. Eklund's chef, kapten Jan-Tore Thörnroos 
meddelade i samtal med Kommissionen i november 1994 att 'Estonia' låg helt stilla, när hon var under 
observation, dvs mellan kl. 01.30 och 01.36 var 'Estonia's position oförändrad. Men Kommissionen beslöt att 
censurera dessa ögonvittnens observationer - de passade ju inte in i det slutgiltiga 'olycksförloppet'. Istället 
uppgav Kommissionen och i samband därmed även Jörle/Hellberg i (20) fräckt att Thörnroos skulle ha 
meddelat att Eklund noterade babordsgiren redan kl. 01.16 (innan Mayday!) och att de Thörnroos/Eklund 
noterade att 'Estonia' sjönk ca 01.52. Författaren har bett Thörnroos förklara vad han verkligen sagt, men 
Thörnroos vill inte uttala sig. Det är helt klart att Kommissionen har förfalskat Eklunds utsagor i det finska 
polisprotollet. 

I Jörle/Hellbergs bok 'Katastrofkurs' (20) sid 251 sägs det: 

"Eftersom maskinerna stannar (kl. 01.20-01.25), har alltså giren skett under dessa 5-10 minuter sedan slagsidan 
uppstått (kl. 01.15). Detta stämmer också med iakttagelserna på 'Mariella', där man sett (sic) hur 'Estonia' girat 
strax före Mayday-anropet (kl. 01.22) och sedan blivit stilla."  

Eklund säger klart att den enda 'gir' han noterat var strax innan sjunkningen kl. 01.36 - troligtvis resultatet av 
att 'Estonia' slagit i botten och förskeppet pekade upp i skyn en kort stund och gav ett kort, förstärkt radareko - 
medan Jörle/Hellberg meddelar att 'Mariella' skulle ha sett en 180° gir innan Mayday sändes 1.44. Heimo 
Iivonen som skulle kontrollera 'Estonia's kurs och fart innan olyckan kan ju inte ha varit ovetande om Eklunds 
och Thörnroos observationer. Det är intressant att notera att Eklund och Thörnroos aldrig protesterat mot 
dessa förvrängingar av vittnesmålen. Men det finns mycket annat som är konstigt med 'Mariella' 1.41. 

I Stern 18/96 (10) sade Forssberg att 

"Kommissionen vet de två positionerna där visiret och 'Estonia' sjönk. Från distansen mellan dess två punkter kan 
skeppets kurs och fart beräknas".  
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Läsaren ombeds titta på figur 2.26. Enligt Forssberg var skeppets kurs vid olyckan 90 grader (dvs rakt österut) 
och hastigheten var 1 570 meter på 40-50 minuter i.e. cirka 1 knop! Det stämmer ju nästan med författarens 
rekonstruktion av olyckan (baserad på det felaktiga antagandet att visirpositionen är korrekt). Men var 'Estonia' 
på väg till Stockholm under dessa förhållanden 1.8.1? Och hur och varför girade hon 180 grader - före, mellan 
eller efter de två punkterna? Girade hon överhuvudtaget? Eklund noterade en gir men det var kl. 01.36 och 
sedan var 'Estonia' försvunnen. Och varför har Eklunds positioner kl. 01.30 och 01.36 censurerats? Med hjälp 
av dessa kunde ju 'Estonia's fart lätt beräknas (som säkerligen var noll - fartyget hade stannat). 

VISIRET BÄRGAS I HEMLIG OPERATION 12-19 NOVEMBER 

Visiret bärgades 12-19 november 1994 av finska isbrytaren/kranfartyget 'Nordica', som var underställd svensk 
militär bärgningsledning och togs till Hangö, Finland. Bärgningen var i princip en helsvensk affär. Svenska 
minsveparen 'Furusund' assisterade och borde ha kunnat ange korrekt position för operation. Författaren har 
inte lyckats lokalisera en bärgnings- eller inspektionsrapport av visiret i SHK:s arkiv. Det finns uppgifter att 
bärgningsfartygens loggböcker anger en annan position vid bärgningen än den som senare upgavs vara visirets 
- de visste tydligen inte vilken position de skulle fylla i. 

Det är anmärkningsvärt att varken 'Nordica' eller 'Furusund' kan ange var det bärgade visiret! Positionen för 
visiret är enligt Kommissionen positionen för en röd boj som positionsbestämdes i december 1994, dvs tre 
veckor senare. 

Enligt Kommissionen - som rapporterade till media om 
bärgningen - hade visiret lyfts upp av tiometersvågor och sedan 
kraschat ner mot förpiksdäcket, vilket setts av ögonvittnen.45 

Visiret var i annars i gott skick. Olyckan hade orsakats av 
konstruktionsfel. 

Det borde ha tagits 100-tals foton av visiret, även på 
havsbotten, (foton ingår i slutrapporten (5) dock ej på 
havsbotten) men inga foton med t.ex. djupuppgifter finns 
arkiverade. Anledningen varför ingen detaljerad bärgnings- och 
inspektionsrapport gjordes av visiret är att man redan innan 
inspektionen hade talat om hur visiret hade trillat av - avslaget 
av vågkrafterna, och då fanns det ingen anledning att göra en 
detaljerad bärgnings- och inspektionsrapport som skulle avslöja 
skador, som tydde på ett annat olycksförlopp. 

Fig. 1.14.7 visar visiret just efter bärgningen. Notera den kraftiga 
bucklan. Kommissionen säger att den orsakades när visiret föll 
framåt och kraschade ner mot bulbstäven. Målarfärg från 
bulben skulle enligt Kommissionen ha konstaterats i bucklan. 
Det finns emellertid inga bevis för den saken. Mer sannolikt är 
en hård kontakt med ett annat föremål! En kollision, t.ex! 

Fig 1.14.7 - Visiret efter bärgning 
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Skrapmärken på visiret - speciellt avsaknanden av skrapmärken 
på gångjärnsarmarnas undersidor och lyfthydraulikens öron på 
gångjärnsarmen och kappens insida - och på lyfthydraulikens 
cylindrar tyder på ytterligare desinformation av Kommissionen 
att dölja det verkliga olycksförloppet. 

Figur 1.14.8 visar visirets babords öron för lyfthydaruliken, som 
enligt uppgift hade skurit igenom däcks- och förskottsplåt utan 
att färgen skrapats av. 

Figur 1.14.9 visar styrbords öron där hydrauliken sitter kvar - 
liksom målarfärgen. Allt tyder på att visiret föll av, när det var 
stor slagsida (det sprängdes loss under vatten), men det kunde 
man tydligen inte dokumentera 3.10. Inga åtgärder vidtogs för 
att skydda visiret mot väder och vind i Hangö. 

Fig 1.14.8 - Visirets babords öron för lyfthydraulik 

1998 beslöts att visiret skulle föras till Stockholm och ställas ut 
på Sjöhistoriska muséet. Det är utmärkt. Trots att visiret inte 
skyddats, kan från skador och skrapmärken ses att visiret 
faktiskt föll (sprängdes, drogs) av i sidled under vatten efter 
sjunkningen. Tyvärr var visiret fortfarande (1999 - när delar av 
detta kapitel skrevs) i Hangö och ägarna, rederiet, ville inte att 
man kommer och undersöker det.46 

TYSKA EXPERTGRUPPENS SLUTSATS OM VISIRET - 

SVENSKA FLOTTAN INBLANDAD 

I kapitel 24 i den tyska expertgruppens 3.13 slutrapport (finns 
på http://www.estoniaferrydisaster.net) kan följande läsas, här 
i svensk översättning46B: 

Fig 1.14.9 - Visirets styrbords öron för lyfthydraulik 

"Sammanfattningsvis antas att svenskar och finnar hade funnit visiret vid sidan om vrakets förskepp, möjligen 
med bulbstäven vilande ovanpå visiret, redan den 1 eller 2 oktober 1994, men beslöt att hålla detta och vrakets 
verkliga position hemliga, och fortsätta sökandet efter visiret. Esterna sändes att söka österut (där visiret definitivt 
inte var) medan finnarna med hjälp av svenska minröjningsexperter och minsvepningsfartyg klargjorde något vid 
vraket som tydligen hade att göra med svenska minor. Den 18 oktober 1994 blev visiret 'officiellt' lokaliserat och 
litet senare var 'min'-operationen avslutad; senare bärgades visiret till ytan vid en position cirka 2 100 meter SSW 
från den påstådda vrakpositionen (dvs vid den korrekta vrakpositionen) av den finska multi-purpose isbrytaren 
NORDICA assisterad av den svenska minsveparen FURUSUND". 

Tyskarna tror att svenskarna röjde minor vid 'Estonia's bulbstäv. Sannolikt sprängde svenskarna helt enkelt bort 
visiret från vraket istället. 

Slutsatsen av detta kapitel är alltså att visirets lokalisering den 18 oktober 1994 är suspekt - visirpositionen är ej 
dokumenterad alls! Kanske Kommissionen - som ju hade träffats den 17 oktober i Tallinn 1.8 ff då beslöt - de 
var ju tvingade - att äntligen hitta visiret dagen därpå, fast man redan visste var det fanns - bortsprängt vid 
vraket. Positionen 'en sjömil väster om vraket' blev en nödlösning - man kunde ju inte uppge en position i ett 
område genomsökt den 2-10 oktober - så man lade det precis utanför det området, och trodde väl att man 
skulle kunna rekonstruera ett falskt olycksförlopp senare? Sedan kunde naturligtvis bärgarna uppge visirets 
position - de bärgade ju visiret sannolikt vid vraket, vars position hade uppgivits vara falsk - 2 111 m nordost 
om den verkliga. Sedan - den 9 december - fick man hänvisa till en rapport från svenska flottan att visiret skulle 
ha legat under en röd boj som tydligen skulle ha befunnit sig 1 570 m väster om den verkliga vrakpositionen. 
Ingen normal människa tror väl på dessa officiella uppgifter? 
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Det kan tilläggas att alla konspirativa uppgifter om att visiret skulle ha sprängts loss innan slagsidan uppstod 
under färden västerut till Stockholm är spekulation. Då hade ju visiret hamnat öster om vraket och hade 
knappast dragit ut rampen. 

Historieförfalskningen fortsätter alltså - nu skulle man äntligen förklara stabilitet och vatteninträngning! 

--- 

41 Sjöfartsverket (Franson) rapporterade denna position till svenska regeringen 941011 - se supplement 502 i (5).  

42 Vid en sjösäkerhetskonferens i Glasgow 27 oktober 1999 Apprendix 1 frågade författaren Karppinen vad det var man hittade. Karppinen 
hade glömt hela saken. Emellertid visade Karppinen i Glasgow en overheadbild där alla 'fragment' (debris on seabed) var utspridda ett par 
hundra meter väster om vrakets 'as found' position (väster om aktern!), dvs hade fallit av före slagsidan! - jfr 1.9 - sista fotnoten där 
fragmenten var öster eller söder om vraket. Eftersom Kommissionen uppgav fel position för vraket i flera månader är det sannolikt att man 
aldrig noterade fragmentens positioner utan bara hittade på var de fanns. Att fragmenten (väster om vrakets akter) skulle ha bevisat 
babordsgiren är naturligtvis fel! Det bör också noteras att varken det upprätta fartyget eller det drivande vraket någonsin passerade 
området för de uppgivna 'fragmenten'. 

43 Hur fragmenten kunde visa fartygets kurs har aldrig förklarats. Inte heller varför Utöplotten försvann. 

44 Lehtola hade vid tillfället tillgång till film tagen den 2 oktober av 'Suunta' och den 9 oktober av 'Tursus'. Dessa filmer visar enbart utsidan 
av vraket och inga kroppar. Det finns därför inga skäl varför dessa filmer inte är tillgängliga för allmänheten. Enligt uppgift är de finska 
filmernas orginal fortfarande hemligstämplade. 

45 HANGOE, Finland, Nov 21 (AFP) - A Swedish shipping expert investigating the sinking of the 'Estonia' ferry in September said Monday a 
design fault had caused the ferry bow visor to be ripped off in a storm. The 'Estonia' was sailing from Tallinn to Stockholm when it went 
down in a storm with the loss of 912 lives. Börje Stenström, a member of the investigating committee set up to look into the sinking, said 
the construction of the 'Estonia' was too weak to withstand the force of waves in the Baltic Sea before it went down. However, a Danish 
maritime expert, Morten Skrydstrup, said it was "improbable that the force of the waves could have torn the bow visor off the 'Estonia' 
ferry." Skrydstrup, a director of shipping consultancy Knud E. Hansen, said he "could not think of an example of a ship sinking in Nordic 
waters simply because of bad weather." Members of the enquiry team from Estonia, Finland and Sweden earlier examined the ferry's outer 
bow door recovered from the seabed Friday by the Finnish icebreaker Nordika and the Swedish naval vessel Furusund. According to the 
investigators, the lower part of the bow visor was lifted several times by the force of waves up to ten metres (30 feet) high, as testified by 
an eyewitness. As a result the upper mountings gave way, Stenström said. "There is no evidence that the bow visor was worn out or 
damaged, the accident was caused by a combination of the weakness in the design of the bow visor, the speed of the 'Estonia' and the 
strength of the waves in the Baltic," he said. Stenström said he believed that the 'Estonia' tragedy, in which at least 912 drowned during 
the night of September 27 to 28, "will have a great deal of influence on the construction of ferries and similar ships in the future".It was 
out of the question to blame the 'Estonia's captain or the shipping line Estline on the grounds the vessel was going too fast in bad 
weather, the Swedish expert said. No guidelines covering the subject exist, he said. In Copenhagen, however, Skrydstrup told the Danish 
news agency Ritzau: "Ships are built to deal with the worst storms, and the storm wasn't particularly fierce at the time of the catastrophe." 
"The bow-visor was either badly maintained or had not been hermetically sealed, otherwise it could not have come off," he added. The 
Danish maritime affairs board added meanwhile that it was "too early to draw conclusions from the sinking." "There are very complex 
matters which have to be established and it wouldn't be right to reach a decision on the real causes of the catastrophe at the moment," the 
board's chief inspector Knud Skaareberg Eriksen (observatör i Kommissionen - 1.5) said. 

46 Visiret fördes i november 1999 till Sverige och lades upp i Södertälje hamn. Ägarna, Statens Sjöhistoriska Muséum har meddelat att det 
ej är tillgängligt för allmänheten. 

46B"In summary it has to be assumed that the Swedes and Finns had found the visor next to the bow of the wreck, possibly the bulbous bow 
even resting on the visor, already on the 01. or 02.10.94, but decided to keep this secret as well as the actual position of the wreck and to 
continue the search for the visor. The Estonians were sent to search to the East (where the visor definitely never was) while the Finns with 
the help of Swedish mine hunting experts and vessels clarified something around the wreck which apparently had to do with Swedish 
mines. On 18.10.94 the visor was "officially" located and sometime later the "mines" operation was completed, whereafter the recovery of 
the visor at a position about 2 100 m SSW off the alleged wreck position was carried out from 12th to 19th November 1994. The visor was 
picked-up and lifted to the surface by the Finnish multi-purpose ice breaker NORDICA assisted by the Swedish mine hunter FURUSUND". 
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1.15 ESTONIAS STABILITET BERÄKNAD MEN CENSURERAD 

Den 26 oktober 1994, samtidigt som Stenström gjorde sina lägesrapporter 1.13, sände han ett fax (11) till 
Forssberg, där han begärde att 'Estonia's stabilitet med vatten på bildäck skulle beräknas och att Estlands 
och Finlands kommissionschefer informeras. Forssberg avslog begäran enligt en not på faxet. Anledningen 
var troligtvis den idiotiska 'Status Report' som var bilagd faxet. Där meddelade Stenström att han trodde att 
inflödet genom en delvis öppen ramp var 1-2 m3/sekund och att det skulle ta 500 - 1 000 sekunder att 
översvämma bildäcket, så att 'Estonia' kapsejsade (sic). Det borde dock verifieras, enligt Stenström. 

Faxet är bevis att Stenström inte var medveten om alla överlevandes uppgifter om plötslig slagsida - >30 grader 
- och sedan jämvikt vid cirka 15 grader krängning. Stenström skrev alltså att slagsidan uppstod under 8.33-
16.66 minuter - långsamt - precis som Treu hade (tvingats?) meddela i sina vittnesmål inför Kommissionen. 

Av en händelse träffade författaren Stenström i London måndagen den 31 oktober 1994 (vi deltog i samma 
IMO-panel om oljetankersäkerhet) och författaren uppmanade Stenström att just kolla stabiliteten. Stenström 
bleknade och sade att författaren inte visste 'vad det handlade om'. Men det visste ju författaren. 'Estonia' 
skulle ha slagit runt på en minut med 1 500-2 000 ton vatten på bildäck. Senare fram tom 1996 vägrade 
Stenström att diskutera 'Estonia's stabilitet, i oktober 1996 sade Stenström upp bekanskapen och i februari 
1997 avled han. 

Trots Forssbergs avslag beräknade den svenska experten Huss (naturligtvis) stabiliteten i en rapport till SHK (12) 
950104 1.9, där Huss visar att det skulle ta sex minuter att fylla upp 'Estonia's bildäck med 2 100 ton vatten om 
rampen var helt öppen! Sedan skulle 'Estonia' ha slagit runt. 

Forssberg hemligstämplade (naturligtvis) både faxet (11) och rapporten (12) som arbetspapper, som sedan inte 
cirkulerades till övriga medlemmar av Kommissionen. Varken Huss eller Stenström protesterade mot denna 
bevisförstörelse. Ovan visar hur Forssberg korrumperade Stenström senast i slutet av oktober 1994, medan 
Huss korrumperades av Stenström och Forssberg i januari 1995. Förfalskning av utredningsdata fortsatte vid 
dykundersökningen. 

Ungefär vid samma tid begärde experten och psykologen Bengt Schager tillstånd att få djupintervjua ett stort 
antal överlevande passagerare och besättningsmän för att få en klarare bild av olycksförloppet. Begäran 
avslogs direkt av Olof Forssberg själv utan att stämma av med övriga Kommissionen, t.ex. Lehtola. Bengt 
Schager skulle enbart studera polisens förhörsprotokoll och rapportera. Det gjorde Schager senare i två 
rapporter 2.1 som inlämnades till Kommissionens möten i januari och mars 1995. Enligt dessa rapporter hade 
slagsidan uppstått redan kl. 01.02-01.05 och sedan hade 'Estonia' flutit stabilt på sidan - utan att kapsejsa - tills 
ca kl. 01.30 då de sista överlevande vittnena övergav fartyget. Kommissionen beslöt tydligen att ignorera dessa 
uppgifter och förlade olyckan - slagsidan - till kl. 01.15 och sjunkning till efter kl. 01.50. Schager tilläts aldrig 
förhöra en enda passagerare. Schager protesterade inte utan stannade kvar i Kommissionen. Vad han hade där 
att göra under ytterligare 30 månader är oklart. Den 15 augusti 1996 gick Schager och Forssberg ut i TT och 
förklarade att författarens slutsats, att 'Estonia' direkt skulle ha kapsejsat och flutit upp och ned om rampen 
dragit ut, var ointelligent och ovetenskapligt av en oresonlig person. Det är standardvapnet i Sverige när man 
avslöjats som lögnare.  
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'Jag anser att vi skall göra allt med vår förmåga att bärga färjan'  

Statsminister Carl Bildt 4 oktober 1994  

'Dykarundersökningen av vraket har avslöjat att innerrampen var låst i stängt läge före olyckan. Efter visirets förlust har 
rampen varit betydligt mer öppen än det nuvarande läget på vraket, åtminstone under en del av olyckans utveckling'  

Punkt 5 i Kommissionens pressmeddelande 15 december 1994 (13)  

'Det rapporterades att observationer under dykningen (2-4 december 1994) hade givit mer information om 
olyckshändelseförloppet, vilket rapporterades i en separat rapport till mötet. Speciellt rapporterades att rampen nu anses 
ha varit fullt öppen under en viss tidsperiod'. 

Ur Kommissionens mötesprotokoll 15 december 1994 (akt A81a*)  

 

1.16 JOHAN FRANSONS DYKUNDERSÖKNING 

Dykarundersökning av Estoniavraket ägde rum den 2, 3 och 4 december 1994, på uppmaning av svenska 
regeringen, under ledning av Sjöfartsverkets46a dåvarande, 1994, rättschef och nuvarande, 1999 (sedan 1995), 
sjösäkerhetsdirektör Johan Franson, för att se om det gick att bärga omkomnas kroppar och/eller hela vraket 
1.37. Det var det officiella uppdraget. Inget annat skulle göras - ingen bärgning av delar eller väskor - se nedan - 
från vraket var beslutat av svenska regeringen. 

JOHAN FRANSON 

är en mycket intressant person i Estoniautredningen. Säkerligen den betydelsefullaste.  

Vad kan en rättschef 1994 hos Sjöfartsverket ha med allt detta att göra? 

Saken är mycket enkel - om Sjöfartsverket vid sjöolycka, som skall utredas, kan vara berört som civilrättslig 
part, skall rättschefen vid Sjöfartsverket omedelbart underrättas - i detta fall råkade det vara Johan Franson. 

Om Sjöfartsverket av jävskäl inte bör utreda sjöolyckan, skulle chefen för utredningsstaben - i detta fall Sten 
Anderson 1.5 uppmärksamma (?) fallet (enligt en oklar instruktion hos Sjöfartsverket). 

I Estoniafallet underrättades naturligtvis Franson genast av sjösäkerhetsdirektör Bengt-Erik Stenmark (chef för 
Sjöfartsinspektionen) - den 28 september 1994 - att Sjöfartsverket med stor sannolikhet skulle komma att 
beröras av olycksutredningen, även om det handlade om ett estniskt fartygs undergång på internationellt 
vatten - >500 svenskar hade ju omkommit. 

'Estonia' hade först och främst godkänts av svenska Sjöfartsinspektionen 1993 för reguljär kort internationell 
fart på svensk hamn Appendix 7, en s.k. 2-90 test i Tallinn. Sjöfartsinspektionens fartygsinspektörer hade sedan 
vid flera tillfällen 1993-1994 inspekterat 'Estonia' vid hamnstatskontroller i Stockholm och, om det framkom att 
dessa inspektioner inte gått rätt till, skulle naturligtvis Sjöfartsverket kunna bli civilrättslig part i ett domsmål. 
Sjöfartsverket hade aldrig noterat att 'Estonia' inte uppfyllde elementära sjösäkerhetskrav; passagerare skulle 
hoppa i sjön vid en olycka och simma till livflottar som någon (vem?) skulle kasta i sjön 1.33, 'Estonia' 
saknade korrekt vattentät indelning eftersom det fanns 22 vattentäta dörrar i skrovet som alltid var öppna 
1.23 och naturligtvis saknades en korrekt sjösäkerhetsorganisation (ISM) ombord och iland 1.34. 

 

 



143 
 

'ESTONIA' BORDE HA FÅTT NYTTJANDEFÖRBUD 

Och 'Estonia's underhåll var eftersatt. 'Estonia' besiktigades i Tallinn 12 timmar innan olyckan av svenska 
fartygsinspektörer Åke Sjöblom och Gunnar Zahlér som upptäckte massor av fel typ 017 som innebar 
nyttjandeförbud men de gjorde ingenting. De hade lätt kunnat stoppa 'Estonia' - det var bara att meddela att 
'Estonia' inte kunde anlöpa Stockholm i sitt sjöovärdiga skick. Men de gjorde ingenting (kanske de ringde 
Stenmark och frågade vad de skulle göra?). 2003 har en bok - Protokollet - beskrivit händelserna mera i 
detalj. 

I ett brev daterat den 24-10-94 till Sjöfartsverket/International Projects - Willand Ringborg - översände sedan 
Åke Sjöblom ett 'utkast' till rapport från besiktningen i Estland den 27 september 1994. Willand Ringborg sände 
sedan en kopia av brev och 'utkast' till rapport till Bureau Veritas i Stockholm. Bureau Veritas Stockholmschef - 
Lars-Olof Årlander - gick igenom rapporten och kontaktade sedan Börje Stenström (akt A46c) i början av 
november 1994. Lars-Olof Årlander: 

"Hej Börje!  

Bif. vad jag anser i stort tillräckligt vara underlag för förbud mot nyttjande 27/9 1994. Om man hade 
stoppat henne den 27/9 - för åtgärd av alla 017 - hade man säkert ganska snart kommit underfund 
med övriga brister. Men då hade fartyget blivit kvar några veckor i ESTLAND. Vänligen L-O Å" 

Sjöfartsverket och Bureau Veritas gjorde allvarliga fel när 'Viking Sally - Wasa King' flaggades om till 'Estonia' 
1993 och sattes in i en ny internationell trad. Varken Sjöfartsverket eller Bureau Veritas begärde ändringar 
eller förbättringar! Anledningen till detta var att Finland hade helt felaktiga sjösäkerhetsregler och att 
Sverige aldrig anmärkte på det tidigare. Sjöfartsverket och Bureau Veritas har senare stämts vid domstol i 
Frankrike för att ha bidragit till olyckan (målet vilar fortfarande). Men det var inte känt i september 1994 att 
Sjöfartsverket gjort allvarliga fel som godkänt 'Estonia' för fart på Sverige. 

Sjöfartsverket skulle naturligtvis inte utreda Estoniaolyckan - det gjordes av Kommissionen 1.5, men 
Sjöfartsverket nästlade sig ändå in som observatör i form av kapten Sten Anderson, chef (!) vid 
utredningsstaben, som utreder sjöolyckor som det ankommer Sjöfartsverket att utreda. Det är inte helt klart, 
varför sjöfartsinspektionens utredningsstab skulle vara representerad som observatör i Kommissionen, men så 
blev det. Det var ju bra att veta vad som hänt. Norska och danska sjöfartsverken anmälde också sig som 
observatörer i Kommissionen men deltog (inbjöds?) aldrig. 

SJÖFARTSVERKET GODKÄNDE 'ESTONIA' 

Vi vet numera att Sjöfartsverket var djupt involverad med 'Estonia'. Sjöfartsverket hade naturligtvis besiktigat 
'Estonia' massor av gånger 1980-1993 när hon hette 'Viking Sally' och 'Wasa King' under finsk flagg. Utan 
Sjöfartsverkets godkännande Appendix 7 hade 'Estonia' aldrig fått tillstånd att segla på svensk hamn! Det var 
en f.d. Sjöfartsverksanställd - Ulf Hobro - som var ansvarig för 'Estonia's sjösäkerhet 1993/4! Och sedan 
september 1999 är Hobro tillbaka vid sjöfartsinspektionen - som 1e fartygsinspektör och chef i Stockholm 
(utsedd av Johan Franson som en väntjänst). 

Så naturligtvis var Sjöfartsverket jävigt, när Estoniaolyckan skedde och är så än idag. Men ingen har 
uppmärksammat det 1994-2001. Resultatet blev alltså att svenska regeringen utsåg rättschef Franson i det 
jäviga Sjöfartsverket att inte bara leda dykundersökningen - som beskrivs nedan - av 'Estonia', utan att även 
utföra den s.k. Konsekvensanalysen och flera presentationer för det s.k. Etiska Rådet och flera utredningar för 
svenska regeringen, vilket ledde till rekommendationen att ej bärga 'Estonia och sedan skriva rapporten om 
'Estonia's övertäckning 1.19. Tidigare hade Franson redan skrivit ett yttrande till regeringen om de rättsliga 
omständigheterna för Sverige med avseende på 'Estonia'; Sverige hade i princip inte med saken att göra (sic!), 
och innan dess, redan den 5 oktober 1994, hade Johan Franson meddelat media49 att 'Estonia' knappast kunde 
bärgas förrän våren 1995. 
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INGEN SAKLIGHET ELLER OPARTISKHET 

Författaren kan inte tänka sig att Johan Franson vid denna tidpunkt hade någon som helst personlig 
inblandning i Estoniaolyckan utom att skydda sina inkompetenta kollegor, men plötsligt - den 28 september 
1994 - blev Franson en av Estoniaolyckans huvudaktörer (och han är det än idag, 2004). Då glömde Franson 
allt vad saklighet och opartiskhet i sakfrågor heter - han såg tydligen sin chans att förbättra sin position i 
statsförvaltningen och ta sig upp i Organisationssverige. Och tjäna pengar! När Franson 1995 blev 
regeringens sjösäkerhetsdirektör ökades lönen >100% till > SEK 700 000:-/år. 

Istället för att skydda Sjöfartsverket (men inte dess inkompetenta personal) genom att hävda att - tyvärr - 
svenska Sjöfartsverket kan bli indragen som civilrättslig part i Estoniaolyckan genom, dels dess godkännande 
1993 att 'Estonia' kunde segla på Sverige, dels genom ett flertal hamnstatskontroller utan anmärkningar, och 
skall ej biträda den internationella haverikommissionen - blev Franson genast svenska regeringens bästa vän, 
som själv skrev flera förfalskade utredningar (konsekvens och övertäckning) och som uppträdde inför Etiska 
Rådet - mycket prydligt och belevat - att - NEJ - det skulle vara oetiskt och skadligt för alla inblandade att t.ex. 
bärga 'Estonia', etc. 

Svenska regeringen initierade alltså mörkläggningen av olyckan och uppdrog Kommissionen att skylla den på 
visiret men det kunde naturligtvis inte ske utan Sjöfartsverkets medverkan och Johan Franson fick det 
uppdraget, vilket fortfarande gäller. Franson har därför - långt senare - den 15 december 2000 - i ett yttrande 
till svenska regeringen som han då skrev tillsammans med sin chef, t.f. generaldirektör för Sjöfartsverket - Jan-
Olof Selén (se nedan) - meddelat att inga uppgifter i denna bok - Katastrofutredning - behöver utredas i en 
komplettering av Estoniaolyckan! Sjösäkerheten kräver inte det, enligt Franson! Anledningen är naturligtvis en 
annan - att fortsätta mörkläggningen. Franson verkar totalt inkompetent som sjösäkerhetsdirektör men ingen i 
Sverige reagerar. Sjöfartsverkets/inspektionens personal tiger och mår sannolikt illa. 

JAN-OLOF SELÉN 

var när Estoniaolyckan skedde 1994 departementsråd vid Kommunikationsdepartementet med full insyn i hela 
Estoniaaffären. Selén var t.ex. med att besluta att Stolt-Comex 1.4 inte fick dyka på 'Estonia' redan 6-10 
Oktober 1994 för att ta upp omkomnas kroppar. Selén blev senare chef för Sjöfartsverkets stab Närings- och 
Sjöfartspolitik för att till sist bli t.f. generaldirektör, när Anders Lindström avgick från posten på egen begäran i 
augusti 2000 1.48. 

2001 (men även 2004) leds Sjöfartsverket av fem personer som var med om att mörklägga olyckan från 
första början - Franson, Anderson, Selén, Ringborg och Hobro. Nyligen (2001) har sedan Mickael Huss 1.9 som 
förfalskade plotten av olyckan utsetts till teknisk chef för sjöfartsinspektionen - utsedd av Franson. 
Sjöfartsverket leds sedan 1995 av en samling korrupta personer som struntar i sjösäkerhet. Och ingen i svenska 
Redarföreningen eller olika fackförbund klagar. Inte undra på att sjösäkerheten minskar. 

ENBART ETT SKÄL ATT DYKA PÅ 'ESTONIA' 

Det skulle alltså ha varit oetiskt och skadligt för alla inblandade att t.ex. bärga 'Estonia' enligt Franson. Att 
många fler människor omkommit, omhändertagits och identifierats vid t.ex. jordbävningar hade Franson aldrig 
hört talas om. NEJ - att bärga >850 döda från 'Estonia' var otänkbart. Etiska skäl! Men själv hade Franson inga 
problem att sända ner flera dykare till 'Estonia' - för att ta sig en titt - i december 1994. Så Franson blev chef för 
dykexpeditionen! Och då kunde man naturligtvis bärga olika delar för att se vad som hänt (och censurera 
uppgifter som inte passade). 

Naturligtvis var det logiskt att låta Kommissionen bärga vissa delar för att kunna fastställa olycksorsaken. I brev 
den 24 januari 1997 till författaren47 har Franson (kryptiskt) meddelat hur det gick till:- 

'Sjöfartsverkets undersökning av 'Estonia' i december 1994 var föranlett enbart av ett skäl, nämligen att få fram 
viss information av betydelse för ett utredningsuppdrag, som regeringen givit Sjöfartsverket ... När 
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undersökningen av 'Estonia' skulle göras tillfrågades internationella undersökningskommissionen genom Statens 
Haverikommission om den ville genomföra en undersökning av vraket. Eftersom så var fallet träffade 
Sjöfartsverket ett avtal med dykeriföretaget om två undersökningar. Sjöfartsverket övervakar inte Statens 
Haverikommission och deras arbete. Förhållandet är indirekt snarast det motsatta.'  

I ett spontant brev den 6 februari 1997 klargjorde Franson ytterligare:- 

'Sjöfartsverket beslutade att undersöka 'Estonia' med dykare, eftersom viss information behövde inhämtas för 
Sjöfartsverkets uppdrag att utreda konsekvenserna av ett beslut (sic) att omhänderta omkomna från 'Estonia'. 
Haverikommissionen "hängde på" denna dykning efter eget beslut. Två självständiga beslut fattades av två 
myndigheter, inte regeringen, föranledde dykningarna.'  

Notera ordvalen - 'få fram viss information av betydelse ...' och 'viss information behövde inhämtas ... att 
utreda konsekvenserna av ett beslut ...'. Fransons brev var och är ren desinformation. Fransons 
regeringsuppdrag var ju att med dykares hjälp se om det gick att bärga 'Estonia' och att bärga de omkomna. 
Enkelt - eller hur. I själva verket skedde följande:- 

Johan Franson besökte Tallinn den 9 november och träffade Kommissionens ordförande Andi Meister, troligtvis 
för att stämma av det svenska regeringsbeslutet att dyka på 'Estonia'. Vad som verkligen behandlades vid 
mötet är inte klart. 

UPPDRAGET 

Sjöfartsverkets inköpssektion (Anders Bjäringe) sände sedan ut en förfrågan daterad den 10 november 1994 till 
åtta dykföretag - två norska, två holländska, två skotska, ett tyskt och ett australiskt. Uppdraget bestod av två 
delar - ett som kunde utföras med ekolod och fjärrstyrda kameror, ROV, och ett som krävde dykare. 

Den första delen handlade om att göra en geologisk undersökning kring vraket, dvs en karta med djupkurvor 
för botten plus uppgifter om lerlagrets tjocklek på botten, och att filma hela vraket på botten från utsidan. I 
uppdraget ingick ej att söka efter omkomnas kroppar på botten kring vraket. 

Den andra delen innebar att undersöka färjans insida: speciell uppmärksamhet skulle ägnas områden, där 
kroppar hittas och om inredningen, väggar och tak, hade kollapsat. Bryggan (däck 9) skulle undersökas och viss 
utrustning bärgas. Delar av fören (förliga överbyggnaden) skulle eventuellt skäras loss. Rampens framsida i 
överbyggnaden och lås skulle undersökas.Uppdraget kunde utvidgas med ytterligare önskemål. Alla 
dykarobservationer skulle dokumenteras på video. Alla videofilmer skulle efter undersökningen inges till 
svenska Sjöfartsverket. Dykfirman fick inte tala med massmedia om offrens kondition. Den utvalda dykfirman 
fick inte heller lov att använda utomstående för att fullgöra uppdraget. Anbud skulle inlämnas senast den 21 
november 1994. Inget tal om att bärga väskor 

SKROVET SKULLE EJ UNDERSÖKAS 

Det är värt att notera att undervattensskrovet ej skulle noga undersökas i detalj för eventuella skador som 
kunde ha orsakat läckage. Om man t.ex. var seriöst intresserad av att bärga vraket, var det naturligtvis 
intressant att få konfirmerat att undervattensskrovet var intakt. För att undersöka skrovet krävs att kända 
fixpunkter markeras på vraket, så att man vet var dykare/filmare befinner sig och vad som filmas, men det 
specificerades aldrig. 

KONTAKT MED KOMMISSIONEN 

Först den 16 november 1994 kontaktade Franson Kommissionen per brev/fax och undrade, om den också ville 
besiktiga 'Estonia' och vad Kommissionen eventuellt ville ha bärgat. Börje Stenström svarade med brev/fax den 
20 november (akt B27 i Estoniaarkivet) att Kommissionen ville undersöka eventuella skador på bulben och på 
rampens under(ut)sida. Rampens lås skulle studeras noga. En gångjärnstapp från visiret skulle bärgas (och en 
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dia 20 mm stålstång skulle brännas av för att komma åt tappen). Dessa var lokaliserade på överbyggnadens 
öppna däck 4 cirka nio meter över vattenlinjen. Vidare skulle rodrens position i aktern verifieras. På bryggan 
skulle dykaren bärga en GPS-dator, verifiera inställningen av huvudmaskinernas fjärrkontroll, verifiera 
fjärrkontrollpanelen för de vattentäta dörrarna 1.23 samt bärga loggen från maskin- och framfartsdatorn. 
EPIRBarnas fastsättningsanordning på bryggtaket skulle kontrolleras. Stenström ville inte uttryckligen att 
dykarnas observationer skulle dokumenteras på videofilm. Kommissionen var naturligtvis inte intresserad av 
att att undersöka färjans insida. 

Det är intressant att notera att inte heller Kommissionen var intresserad av att noga undersöka hela 
undervattenskrovet för eventuella skador. 

Men både Franson och Kommissionen ville att rampens lås skulle undersökas. Rätt självklart egentligen. Men 
det gjordes aldrig! 

TVÅ UNDERSÖKNINGAR 

Det innebar att två undersökningar kontrakterades med dykfirman (norsk/amerikanska Rockwater A/S) i slutet 
av november 1994 - ett uppdrag för Sverige/Sjöfartsverket för filmning och undersökning (sic) av hela vraket 
och om bärgning av kroppar (68 timmars dykning), ett annat för Kommissionen om olycksorsaken (31 timmars 
dykning) utan filmning. Totala kostnaden var cirka SEK 7.5 millioner. Andra bolag inkl. Stolt Comex hade 
offererat samma tjänster för betydligt lägre kostnad. 

Norska Rockwater A/S var i själva verket ett helägt dotterbolag till amerikanska Halliburton - ett service bolag i 
offshore och olja. Halliburton är känt som ett av USA's största företag som ej accepterar fackföreningar. 
Halliburton/Rockwater A/S erbjudande var inte det billigaste och det är oklart varför Sjöfartsverket valde ett 
dyrare bolag som ej accepterar fackföreningar. Alla dykare var icke-skandinaver, sannolikt amerikaner och 
engelska medborgare. Rockwater A/S saknade också möjligheter att göra en geologisk undersökning av botten 
kring vraket, vilket uppdrag utfördes, enligt uppgift, av en holländsk firma - Smit-Tak. 

Det verkar i efterhand som om Kommissionens undersökning enbart syftade till att bekräfta sin egen och 
regeringens olycksteori att visiret hade trillat av och att det kommit in vatten i överbyggnaden. Det var ju 
grundtesen i vilseledningskampanjen, men man kunde ju förspeglat större yrkeskunnighet. Men varken 
Franson eller Stenström ville besiktiga undervattensskrovet i detalj eller sjövattenintagen för eventuella skador 
och läckage eller stabilisatorfenorna! 

Ingenstans krävdes att man skulle kontrollera alla vattentäta dörrar i de vattentäta skrovskotten - minst 20 
stycken - under bildäck. 

Ingenstans krävdes att man skulle undersöka lasten på bildäck. 

Om man var seriöst intresserad att bärga 'Estonia', var det naturligtvis av intresse att veta förhållandena på 
bildäck och om man skulle bärga lasten (1 000 ton) separat eller med vraket (alla lastbilar var troligtvis 
krossade/mosade efter att 'Estonia' krängt >90 grader runt vid själva sjunkningen och vad som egentligen var 
lastat var inte kontrollerat). Vidare var det naturligtvis av intresse att veta om undervattenskrovet var oskadat 
och om de vattentäta dörrarna var stängda. Då skulle man ju i princip kunna lyfta 'Estonia och sedan pumpa de 
oskadade utrymmena läns och 'Estonia' skulle ha flutit igen! Inte heller talades det om att man skulle bärga 
föremål inne i hytter i däckshuset. Inte heller skulle havsbotten utanför vraket genomsökas efter kroppar. 

Ingen dykplan gjordes. Inga riktpunkter markerades på undervattenskrovet för att veta var olika 
observationer skulle göras. Inga protokoll fördes. Hela dykningen var totalt oorganiserad. Titta där, simma 
dit utan klara besked vad som skulle göras. Det är uppenbart att projektledningen inte var intresserad av att 
göra ett korrekt arbete och därför inte rapporterade vad som verkligen gjordes. 
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VAR DYKARNA KVALIFICERADE? 

Tyvärr känner vi ej till dykarnas kvalifikationer - var de speciellt utbildade för att undersöka och filma ett 
havererat och sjunket skepps olycksorsak - eller var de dykare enbart utbildade för underhållsarbeten och 
reparationer under vatten? Och skulle det klara den 'psykologiska' stressen att simma omkring bland alla döda 
kroppar? Eftersom upphandlingsdokumentet inte specificerade detaljerat 'undersökningsarbete' under vatten 
av t.ex. skrovet under vattenlinjen för att upptäcka eventuella läckage, är nog svaret att dykarna var vanliga 
reparations- och underhållsdykare som arbetade enligt direktiv från ovan. Det spelade ju ändå ingen roll - hela 
dykningen var bara en föreställning. Vad vi dock vet är att alla tolv dykare var brittiska eller amerikanska 
medborgare, dvs inga skandinaviska dykare deltog. Frågan är vidare om dykledningen - Rockwater - någonsin 
fick i uppdrag att undersöka skrovet i detalj för eventuellt läckage, eller om dykledningen ens var kapabel att 
leda dykare under vatten för en detaljerad skrovundersökning? Svaret är att vi inte vet. 

SVENSKAR (!) DÖK - STORT HÅL OBSERVERAT 

Enligt Expressen den 22 augusti 2000 dök fem svenskar på 'Estonia' 1994 - 

"Håkan Bergmark, 41, från Stockholm var en av de första 
som dök ner till "Estonia". Han säger att han såg och 
filmade ett stort hål på fartygets sida. Han fäste inte så 
stor uppmärksamhet vid det då. 'Det var inte min uppgift 
att hitta olycksorsaken. Men när kommissionens 
slutrapport kom flera år senare och när inget nämndes om 
hålet blev jag ytterst förvånad', säger Bergmark som i dag 
helst vill glömma allt som har med "Estonia" att göra. Två 
av de andra fyra dykarna som var nere samtidigt som 
Bergmark vill inte kommentera "Estonia" över huvud 
taget."  

Att svenskar har dykt på 'Estonia' är en sensation -
det har Kommissionen aldrig meddelat. Enligt ovan 
uppgifter har alltså minst 12 brittiska/amerikanska 
och fem, sannolikt svenska, dykare inkl. Håkan 
Bergmark, dykt på 'Estonia' 1994. 

Figur 1.16.1 Hålet i sidan - augusti 2000 - filmat av Gregg Bemis 
dykare 

 
Expressen har i andra sammanhang 990418 meddelat att de svenska dykarna leddes av Gustav Hanuliak från 
svenska flottan. Franson hade utsett Hanuliak. Gustav Hanuliak har meddelat att han närvor vid dykningen den 
2-4 december 1994 och även var med som kontrollant vid dykningar 1996 för att pumpa bort olja ur vraket. 
Hanuliak har kryptiskt meddelat att han vet vad som hände - men det kan han knappast veta, om han bara var 
med i december 1994 och juli 1996. Det stora hålet på fartygets sida, som Håkan Bergmark noterade, var 
kanske den stora skada som tjeckiska dykare fann i styrbords frontskott och filmade i augusti 2000 3.10 och 
figur 1.16.1 ovan. Hanuliak har aldrig uttalat sig om den skadan som ej heller rapporterats av Kommissionen. 

Rapporten från dykningen i december 1994 (om den existerar) var (och är) fortfarande hemlig och vad som 
publicerats verkar vara vilseledande.48 

När dykningarna satte igång på morgonen den 2 december 1994 fanns sammanlagt tolv amerikanska och 
brittiska dykare på plats. Dykningen försenades av att man först gick till fel - falsk - vrakposition 1.14 och det 
tog en halv dag att lokalisera vraket vid den sanna vrakpositionen.  
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Dykarna arbetade tre och tre i fyra olika 
lag från en dykeriplattform, 'Semi 1' 
med två dykarklockor. Klockan 21.58 
den 4 december var dykuppdraget 
avslutat. Hur dykledningen, Mr. Dave 
Becket från Rockwater AS, under Johan 
Fransons och/eller Gustav Hanuliaks 
ledning kunde hålla reda på och leda 
två plus två, samtidigt dykande 
grupper, som jobbade non-stop i skift 
cirka 50 timmar vardera har ej 
meddelats. För att få en uppfattning om 
vad som skulle undersöktes under två 
dagar av två dyklag (2 x 2 x 24 = 96 
timmar) visas en bild av vraket t.h. 

 
Figur 1.16.2 - 'Estonia' på botten 

Läsaren skall notera att det var det kolmörker nere vid vraket och att all besiktning fick ske med artificiellt ljus, 
dvs man såg några meter. 

KOMMISSIONENS UNDERSÖKNING - INGEN FILMNING - RAMPLÅS EJ INSPEKTERADE! 

För haverikommissionens räkning utfördes följande arbeten enligt slutrapporten (5):- Rodrens läge 
konstaterades (max styrbordsgirutslag - 35 grader), bulben inspekterades, rampens undersida inspekterades 
utifrån, man försökte inspektera rampens lås från insidan, men det gick inte - rampen var ju stängd 3.10. Man 
tog upp en gångjärnsbult ovanpå överbyggnaden och kollade EPIRBarna ovanpå kommandobryggan 
(försvunna). Man gjorde en del extraarbeten - skar bort och bärgade Atlantlåsets resterande skrovdelar från 
det oskadade förpiksdäcket (man borde ha skurit bort däcksplåten med delarna), bärgade Atlantlåsets bult 
(senare bortslängd) och skeppsklockan (! inte bortslängd) som sändes till sjöfartsmuséet i Tallinn. Däck 9 - 
Bryggan undersöktes och delar togs tillvara. Det sägs inte om kontrollpanelen för de vattentäta dörrarna 
inspekterades. Maskinkontrollen var full back. Det var allt! Att dessa dykarbeten tog 31 timmar dyktid finns ej 
redovisade någonstans. 

Dykarna fann i princip ingenting som bekräftade Kommissionens olycksorsak!  

Man undersökte inte överbyggnadens väderdäck, som enligt uppgift var upprivet av visirets lyfthydraulik. Det 
hade ju varit enkelt att besiktiga och filma de upprivna spåren i överbyggnadens däck och förskott och se hur 
däcksbalken vid spant 159 hade skurits itu. Konstigt nog finns det inga bilder av överbyggnadens skadade delar 
tagna av dykare. Det finns inte heller en enda film eller foton som dokumenterar Kommissionens undersökning 
- och enligt kontraktet skulle ju inte dykarna filma vid denna undersökning! 

Kommissionen meddelade senare 1.17 att dykarna observerat att rampen varit låst före olyckan, att låsen 
rivits upp, att rampen dragits helt ut, etc., men det finns inga bevis för detta någonstans. Inga nya bilder eller 
foton av hög kvalitet av påstått skadades delar togs. Och hur kan en dykare konstatera att rampen varit låst 
före olyckan? I andra sammanhang meddelade Kommissionen att man inte inspekterade rampens insida. 
Naturligtvis uppfann Kommissionen dykarnas alla påståenden för att det skulle passa den påhittade 
olycksteorin. Detta fick senare tragikomiska effekter när de inblandade började gräla om vad som hade bärgats. 

BÄRGADE FÖREMÅL SLÄNGS I SJÖN 

Vad som verkligen bärgades och vad som slängdes tillbaka i sjön är nämligen ett mysterium. Enligt Svenska 
Dagbladet den 11 mars 2001 anger dykaren Gustav Hanuliak att ett stort antal bärgade föremål slängdes 
tillbaka i havet. Dagens Nyheter rapporterade samma dag: 
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"För Lehtola var Gustav Hanuliaks uppgifter i söndagens Svenska Dagbladet ingen nyhet. - Jag kontrollerade saken 
i dag med min kollega Tuomo Karppinen (teknisk expert i den finländska delegationen) och han kom också ihåg att 
det hade kastats bort föremål som kan klassificeras som oviktigt skrot, säger Lehtola. Lehtola har en klar 
minnesbild av att det vid samma tillfälle kastades också annat material tillbaka i havet. - Det var ju främst 
Atlantlåsets bult som man talade om den gången. Men det hade inte någon större betydelse för utredningen, för 
det hade mätts upp och bultens formförändringar hade dokumenterats. Dessutom hade vi tillgång till 
undervattensbilder av bulten. - Man kan säga att det hade varit bra om Atlantlåsets bult hade sparats, men det 
var som sagt ingen oumbärlig förlust. Beträffande de andra delarna som kastades tillbaka så har vi ju tagit till 
vara brottytans andra part, den som sitter fast i visiret. Vi har alltså kunnat analysera brottytorna."  

Vad för annat material och andra delar som bärgades och sedan slängdes i sjön enligt Lehtola är oklart. Kan 
dykledaren Johan Franson ge besked? Enligt DN: 

"Inte heller sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson, Sjöfartsverkets dåvarande chefsutredare (sic), har den minnesbild 
som Gustav Hanuliak nu återger. Hanuliak fungerade som dykrådgivare till Johan Fransson och har enligt egen 
uppgift tillbringat mer än sex veckor på haveriplatsen. - Jag känner inte till att upptaget material, som eventuellt 
kan bringa klarhet i orsaken till förlisningen, skulle ha kastats tillbaka i havet. Det är helt nya uppgifter för mig, 
och jag borde ha informerats om så har skett, betonar Johan Fransson." 

Anledningen varför delarna kastades i sjön var annars, enligt uppgift, att de inte fick plats i helikoptern som 
skötte transporterna från dykplattformen. Det kontrakt som Sjöfartsverket skrev med Rockwater har inga 
uppgifter om vem som skulle ta hand om bärgat material - och hur det skulle skyddas eller registreras. Det 
verkar ju märkligt att man bärgar 'skrot' som sedan slängs tillbaka i sjön utan att protokollföras. 

Det är betydligt sannolikare att man bärgade delar som visade just det som Kommissionen och Sjöfartsverket 
fruktade: delar som visade att olyckan inte alls hade gått till som redan meddelats. Dessa fick alltså slängas 
tillbaka i sjön. 

MÄRKLIG DYKRAPPORT 

Rockwater A/S rapport (supplement 503 i slutrapporten (5)), som varken är signerad eller daterad och vars 
författare är anonym, anger i para 2.8 att Rockwaters undersökning för haverikommissionens räkning ej skulle 
rapporteras av Rockwater A/S (sic!). Rapporten har troligtvis ej skrivits av Rockwater A/S, dvs är en förfalskning. 
Det är beklämmande att det enda resultatet från 99 timmars dykning för SEK 7.5 millioner är några filmer och 
en ofullständig rapport, men det är naturligtvis logiskt när det handlar om slarvig desinformation. 

Franson var ombord och ansvarig att dykjobbet gjordes korrekt, men enligt Analysgruppen skrev han istället 
Konsekvensanalysen - se nedan - när han var där. Franson visste ju ingenting om dykning eller 
vrakundersökning. 

Vem som närvor för Kommissionens räkning på dykpråmen och ledde Kommissionens dykundersökning och 
rapporterade till Kommissionen är oklart. Stenström och Karppinen var troligtvis ombord och även chefen för 
estniska sjöfartsverket, Arne Valgma. Någon skriftlig rapport från dem eller någon annan i Kommissionen om 
dykningen finns dock ej i SHK:s Estoniaarkiv - de visste ju redan att hela dykningen för deras räkning var trams. 
Man får intrycket att allt skedde muntligt för att underlätta historieförfalskningen. 

För Kommissionens räkning undersöktes alltså ej undervattensskrovet i detalj för eventuella skador som kunde 
ha orsakat läckage. Det var naturligtvis en klar brist i 'dykundersökningen'. Den påstått upprivna 
överbyggnaden undersöktes, som redan sagts, inte heller. 

SJÖFARTSVERKETS UNDERSÖKNING - RAMPLÅS EJ UNDERSÖKTA 

Enligt kontraktet gjordes följande av dykare för Sjöfartsverkets räkning (supplement 503 i slutrapporten (5)) för 
att se om det gick att bärga vraket:- Skrovet undersöktes utifrån med fjärrstyrd undervattenskamera, ROV, utan 
dykare. En mudline survey gjordes med ROV. Överbygganden undersöktes utifrån med ROV. Inga skador 
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noterades utom att däck 8 babord akterut skadats, när 'Estonia' slog i botten. Kameratid med ROV 4 timmar 48 
minuter. 

En ordentlig undersökning av enbart undervattenskrovet - 150 meter långt, 24 meter brett och 7,56 meter 
djupt - ca 5 000 m² - borde ha tagit betydligt längre tid. Nu verkar det som kameran enbart svepte förbi 
undervattensskrovet - utan referenspunkter - från ett visst avstånd, så att eventuella sprickor och bucklor i 
skrovet knappast kunde noteras eller lägesbestämmas. Man filmade också vrakets oskadade babordssidas 
överbyggnad och däckshus i flera timmar, som naturligtvis var helt ointressant ur olycks- och 
bärgningssynpunkt. De som sett filmerna har hela tiden svårt att orientera sig. Filmerna har också redigerats - 
resultatet är att alla delar av skrovet inte ses på filmen. Styrbords frontskott i överbyggnaden och 
överbyggnadens förliga väderdäck visas ej heller. 

Enligt (28) var det varken Rockwater A/S (Dave Becket) eller Smit Tak som styrde ROVn med kameran vid ovan 
undersökning. Enligt Dave Becket var det den svenska kriminalpolisen! Samma polis som senare beordrade 
dykare att undersöka hytter på däck 6 - se nedan. Författaren till (28) anser att en polisman var Bo Wide. 

Resultatet av mud line survey ses nedan (från Smit Taks rapport den 8 december 1994). Hela flata 
skeppsbotten och hela styrbords undervattensskrovsida är över havsbotten - slaget mellan botten och sida 
ligger 5-7 meter över havsbotten, dvs en dykare kan simma in under 'Estonia' med styrbordssidan ovanför. 
'Estonia' ligger plant i längsled även om havsbotten lutar. Havsbotten är flera meter djupare på södra 
(skorstens-)sidan.  

 

Figur 1.16.3 - 'Estonia' enligt Smit Tak 
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Intressant nog visas mudline på styrbords sida vara över bildäck (överbyggnaden) vid spant 109 men under 
bildäcksnivå vid spant 140, pga en svacka i havsbotten. Akterramperna ligger helt över mudline. En liten del av 
överbyggnadens backdäcks styrbordssida vid spant 145 ligger under mudline men bogrampen ligger helt fri. 
Om havsbotten är 83-84 meter djup vid fören borde förpiksdäckets centerlinje vara vid 72-73 meters djup, men 
ROV-djupmätare visade ca 65 meter när de filmade samma område 2 och 9 oktober 1994. Bogrampen ligger 
högt över havsbotten. Tillträde till bildäck, däck no. 2-3, via rampen var ej möjligt. 

En annan bild av vraket är figur 1.16.4 nedan (gjord av Rockwater 1994). Vi är intresserade av Section D, d.v.s. 
hur styrbords överbyggnad under bryggan vilar mot botten: 

   

Figur 1.16.4 - 'Estonia' och dess överbyggnad - vid Section D enligt Rockwater A/S 

STYRBORDS LOTSDÖRR  

Enligt ovan ritning, figur 1.16.4 är det klart att överbyggnaden vid spant 109 eller sektion 
D (där den blir parallell med centerlinjen - strax akter om bryggan) var över mudline. 
Styrbords främre lotsdörr - se figur 1.16.5 t.h. - är belägen där och borde ha setts på 
mudline video. Emellertid har filmen klippts och redigerats just där - lotsdörren ses ej. 
Lotsdörren leder rätt in på bildäck - om den var öppen. Den tyska expertgruppen 3.13 
har föreslagit att dörren öppnades just innan olyckan - slagsidan - och att besättning 
slängde ut last genom dörren.Om styrbords lotsdörr var öppen, när färjan krängde, 
skulle stora mängder vatten ha trängt in där och bidragit till ytterligare krängning. The 
Gregg Bemis dykexpedition 2.24 inspekterade området 2000 och fann att det hade 
täckts med en sand hög (!) och att sanden inte stämde med leran på havsbotten, dvs 
någon hade täckt över överbyggnaden och lotsdörren med sand. 

Fig.1.16.5 - lotsdörr 

 
Man kan undra över den främre lotsdörren. Normalt sitter lotsdörren midskepps (och finns indikerad på 
ritningar) men den kanske hade flyttats föröver. Oavsett detta, Gregg Bemis fann hela styrbords överbyggnad 
täckt av sand till fendern, dvs enbart skrovet, som numera ligger ovanpå kunde ses - se figur 1.16.8 och 9 
nedan. 

UNDERSÖKNING AV VRAKET - HUVUDSAKLIGEN DÄCKSHUSET UNDERSÖKT 

Tillträde till däck 8-4 i däckshuset skedde genom befintliga dörrar och fönster på ovan(babords)sidan. Dyktid 
för de olika undersökningarna anges inom parentes. Bildäcket -däck 2 och 3 besiktigades officiellt inte. 



152 
 

Däck 8 - nio hytter akterut besiktigades utifrån och 10 meter korridor inifrån (2 tim 59 min). Det är intressant 
att notera att man inte undersökte Kaptenens och Maskinschefens hytt förut från utsidan (om de var där? - jfr 
1.46) eller de andra högre officerarnas hytter. 

Däck 7 - elva hytter besiktigades utifrån, en hytt och trapphuset inifrån (1 tim 42 min). 

Däck 6 - sju hytter besiktigades inifrån, dvs (ledda av svensk polis bröt sig dykaren (John) in i och letade efter 
en eller flera väskor under flera timmar i sex hytter, vilket knappast hade med bärgningsundersökningen att 
göra - se nedan!), fyra hytter utifrån, trapphusen midskepps och akterut, en del av casinot (8 tim 2 min). 

Däck 5 - tjugotvå hytter besiktigades utifrån, tre hytter, aktersalongen och 20 meter korridor inifrån (7 tim 10 
min). 

Däck 4 - cirka 42 hytter besiktigades utifrån, trapphuset och 10 meter 
korridor inifrån (11 tim 11 min). 

Däck 1 - man skar upp två hål i skrovet -16 hytter och 20 meter korridor 
besiktigades inifrån (11 tim 14 min) - figurer 1.16.6 och 1.16.7 - och flera 
döda kroppar upptäckets. Kommissionen meddelade att öppningarna 
täcktes över 1994 för att förhindra andra att dyka in i Estonia med 
uppgiften är falsk. När bilderna till höger togs 1996 inspekterade 
Kommissionen insidan på nytt genom dessa oskyddade öppningar. Dessa 
senare undersökningar 1996 har aldrig varken meddelats eller 
rapporterats. 

Innerväggar och innertak hade naturligtvis inte kollapsat. En del 
innertaksplattor hade kanske lossnat när lösa föremål hade hamnat på 
dem, men det gick lätt att simma sig fram i korridorer, etc. trots 
slagsidan 120 grader, både 1994 och 1996. 

Fig. 1.16.6 - akterlig öppning i skrovet 
däck 1 babords sida - 57 meters djup 

 
Det verkar alltså ha tagit 42 timmar 28 minuter att inspektera ut- och 
insidor, även om dyktiden för däck 4 och 5 verkar vara överdriven - 18 
timmar 21 minuter för att titta in genom 60-70 fönster från utsidan och 
simma igenom ett trapphus och 30-40 meter korridor och det finns 16 
stycken videofilmer av just ovan + en mudline video. Vad användes de 
övriga 25 timmarna och 32 minuterna till? Massor av dyktid är 
oredovisad utan filmning! 

Som framgår av 3.10 är svaret att man inspekterade bildäcket i 
överbyggnaden och bl.a. noterade tidigare försök att öppna rampen 
inifrån med sprängmedel, vilket man tydligen inte ville redovisa 
offentligt 1994 eller i supplement 503. 

Fig. 1.16.7 - förlig öppning i skrovet däck 
1 babords sida 

Detta var troligtvis ett kombinerat Kommissionens (Stenström) och svenska regeringens (Franson) uppdrag: det 
gällde att gå in på bildäck och se om man kunde filma skador att rampen verkligen varit öppen, etc. Appendix 
5. Nu fann man inte några sådana skador utan man fick hitta på dem, samtidigt som man ologiskt meddelade 
att man ej undersökte bildäcket eftersom där fanns sprängskador. 

STORA DELAR AV VRAKET - SKROVET OCH ÖVERBYGGNADEN - EJ BESIKTIGAT 

Följande besiktigades alltså enligt officiella uppgifter ej inifrån för Sjöfartsverkets räkning. 

Däck 0 i skrovet - totalt tio vattentäta avdelningar med sauna, pumprum, maskinrum, sjövattensinstag, 
stabilisatorer, vattentäta dörrar, etc. 
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Däck 1 i skrovet - fyra aktra vattentäta förrådsrum, maskinrummen, kontrollrummet, vattentäta dörrar. 

Däck 2/3 i överbyggnaden - akterramp, bildäck, garaget, lasten och förrampen med lås. 

De 20 vattentäta dörrarna i 12 vattentäta skott på däck 0 och 1 i skrovet besiktigades ej. Det är naturligtvis 
märkligt att man inte undersökte alla utrymmen på däck 0, 1 och 2 och alla vattentäta skott/dörrar inifrån, om 
man tänkte bärga fartyget. Enligt kontraktet skulle ju hela insidan av 'Estonia' besiktigas. 

Styrbords frontskott vid rampen i överbyggnaden undersöktes tydligen ej från utsidan - där finns en stor 
skada/öppning i plåten 3.10 som sannolikt är ett sprängt hål! Det borde ju ha varit enkelt att filma det. 
Kommissionen meddelade istället att skottet var oskadat på det stället. 

Det är värt att notera att ej heller Sjöfartsverkets dykning innehöll en detaljerad undersökning av skrovet under 
vattenlinjen för eventuellt läckage. 

En ytterligare sammanfattning av det som ej undersöktes är, baserat på tidningsuppgifter, etc:- 

(i) Tre kroppar på kommandobryggan identifierades aldrig.  

(ii) Lägena för övervakningsmonitorerna av garaget på bryggan kollades aldrig. 

(iii) Kartrummet bakom bryggan genomsöktes inte. 

(iv) Kaptenens, maskinchefens och radiotelegrafistens hytter genomsöktes inte - inte ens en snabb titt 
genom fönstret gjordes. 

(v) Främre rampens insida och dess kontroll- och låsutrustning undersöktes inte. Innerrampens påstått 
skadade lås och krokar besiktigades inte. Inga rampdelar bärgades. 

(vi) Bildäcket och lasten undersöktes inte. Dykarna var enligt officiella uppgifter inte inne i garaget 3.10. 

(vii) Innerrampens och visirets kontrollpanel på bildäcket undersöktes inte. 

(viii) Man undersökte inte alla utrymmen på däck 0 och 1, dvs fyra aktra förrådsrum, sex maskinutrymmen, 
kontrollrummet, etc. inspekterades inte och man verifierade inte de 20 vattentäta dörrarnas lägen. 

(ix) Hela styrbordssidan på färjan undersöktes inte eftersom vraket låg med styrbords sida mot botten - 
försök att undersöka från insidan gjordes inte 2.1. 

(x) Även om de återstående skrovdelarna av visirets lås och gångjärn filmades på video gjordes inga försök 
att bärga delarna för detaljerad undersökning i land. Sidolåsens öron som enligt uppgift slitits av från visiret 
pga vågkrafter lämnades nere på botten. Delar av gångjärnen lämnades nere vid vraket. Visirets bottenlås 
låstapp bärgades men fotograferades inte, utan Stenström slängde den tillbaka (!) i sjön, vilket inte 
rapporteras i slutrapporten (5). Det verkar som bevis förstördes, eftersom skrapmärken på låstappen kunde 
visa att visiret slagits av i sidled 2.8 eller skadats tidigare eller inte använts 

(xi) Det verkar ha varit besvärligt att komma in i överbyggnaden/garaget vid den främre rampen, som enbart 
var litet öppen högst upp 5-6 meter ovan bildäcket 1.10. Hur kunde rampen ha varit öppen och släppt in flera 
tusen ton vatten i överbyggnaden och sedan ha stängt sig själv, så att inte en dykare kunde komma in och 
undersöka rampen från insidan? Slutrapporten ger inga svar 3.10. 

(xii) Det är konstigt att hela undervattensskrovet aldrig undersöktes från insidan. Man borde ha försökt 
fastställa varifrån vatten på däck 1 kom. Även om det var svårt att komma in på bildäcket vid främre 
rampen, var det naturligtvis möjligt att undersöka alla utrymmen via trapphusen. Förmodligen är 
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branddörrarna på styrbordssidan mellan bildäck och trapphusen upptryckta inåt garaget av vatten som 
strömmade upp från däck 1 när skeppet sjönk. Babords dörrar är nog på plats. 

(xiii) Man verifierade aldrig kontrollpanelen för vattentäta dörrar på bryggan, trots att detta uttryckligen var 
beställt/bestämt vid kontraktsskrivandet. 

(xiv) Man undersökte inte heller det pyramidformade föremålet vid fören! 

(xv) Man dokumenterade inte sprängskadan i styrbords frontskott 3.10! 

(xvi) Förliga överbyggnadens däck och skott filmades inte. Ingen dokumentation av överbyggnadens 
påstådda skador kring rampen dokumenterades. 

(xvii) Styrbords lotsdörr i överbyggandens sida undersöktes aldrig. 

DET TREDJE UPPDRAGET - BÄRGA VÄSKOR 

Först i februari 1999 har det meddelats (se FinansTidningen 990203) att Johan Franson utförde ett tredje 
uppdrag som filmades (!) inne i vraket vid dykningen. 

Sent på natten den 3 december 1994 beordrade Franson en dykare (John) in genom fönstret till hytt 6129 på 
däck 6 och sedan ut i korridoren. Under flera timmar bröt sig sedan dykaren, enligt svensk polis 
instruktioner, in i hytter 6118, 6124, 6130, 6132, 6134 och 6230, som alla undersöktes noga på jakt efter en 
eller flera väskor. 

Franson och hans uppdragsgivare regeringen har aldrig officiellt berättat om svenska polisens bärgning av 
väskor, men inte kroppar, från 'Estonia'. Och i mars 1999 meddelade en person som besiktigat alla 
videofilmer att dykare faktiskt också var inne på bildäck och noterade tidigare försök att bräcka upp rampen 
3.10. 

Fransons brev till författaren den 24 januari och 6 februari 1997 om dykningen var alltså total vilseledande. 

Franson - den färglöse rättschefen på Sjöfartsverket som i oktober 1994 hade skrivit ett yttrande om Sveriges 
rättsläge visavi 'Estonia' och som sedan hade ombetts av regeringen att göra en 'konsekvensanalys' som krävde 
dykningar, satt plötsligt och ledde dykare att leta väskor ombord på 'Estonia'! Det var kanske för att man 
bärgade så många väskor som fick slänga annat bärgat material i havet? 

Dykningen varade i över två dygn med tolv dykare sysselsatta under ledning av Mr. Dave Becket, Rockwater 
A/S. Det uppges att man arbetade i fyra lag med tre dykare vardera, och om varje lag arbetade 12 timmar per 
dygn, så dök man alltså 99 timmar som kontraktet anger. Men bara 43 av 68 timmars dykning för 
Sjöfartsverkets räkning finns redovisad i den osignerade, slarviga och ofullständiga rapporten i slutrapporten 
(5). 

De 31 timmarna för Kommissionens räkning är helt oredovisade - Kommissionens undersökningar kan ej ha 
tagit så lång tid. Det bidrager till uppfattningen att dykarna hade oredovisade aktiviteter för sig, t.ex. olika 
arbeten med rampen 3.10. Det är dock klart att dykarna aldrig undersökte 'Estonia's undervattensskrov för 
eventuella skador! 

Det kan vara av intresse att veta vilka filmer som tagits av vraket 1994: 

VIDEOFILMER AV 'ESTONIA' HOS SHK OKTOBER 1994 

5 oktober 1994 registreras '5 st video-filmer från ftg Halli, 1-2 okt, varav 1 st Betacam' hos SHK (akt B1). 
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14 oktober 1994 registreras '4 st videofilmer (ramp, visir m.m.) tagna 94-10-08--09' hos SHK (akt B2). 

26 oktober 1994 registreras 'Video bogvisiret taget 94-10-18?' (akt B7) hos SHK. 

17 november 1994 registreras 'Foton från videofilm, hydraulik etc Estonia Tagna 1994-10-09-- 10 (Egen pärm)' 
hos SHK (akt B16). 

VIDEOFILMER AV 'ESTONIA' HOS SHK NOVEMBER 1994 

Inga filmer av visirbärgningen finns hos SHK även om det borde finnas en ROV-film tagen av 'Tursas'. 

VIDEOFILMER AV 'ESTONIA' HOS SHK DECEMBER 1994 

14 december 1994 registreras 'VIDEO-filmer från dykningar 3-4 dec-94 förvaras separat 2 st (1 VHS, 1 Beta) 
Sammandrag 1 tim 5 st VHS kopior av de oredig. filmerna ca 10 tim. (Orig B43) 1 st Beta 15 min för medier 
(presskinf. 15 dec)' hos SHK (akt B40, B40 a-e). 

Detta urval av filmer kommer från Sjöfartsverket/Fransson. 

16 december 1994 registreras 'Orginal-VIDEO från dykningar 3-4 dec-94. 5 VHS och 9 Betacam (Kopior, se B40 
a-e) förvaras separat' hos SHK (akt B43). 

Även detta urval av filmer kommer från Sjöfartsverket/Fransson. 

12 (sic) december registreras 'Beställning till Försvarsmedia: Redigering och kopiering av video-film (se B40 och 
B43)'. 

Man undrar varför SHK gör en beställning innan de har emottagit filmerna men beställningen kan eventuellt 
gälla: 

16 december 1994 registreras 'Framställning till SjöV, Johan Fransson, att SjöV videofilmer överlämnas till 
internationella haverikommissionen (Svar A85)' hos SHK (akt A83). 

22 december 1994 registreras 'Beslut från SjöV att överlämna videofilmer (Kdep uppdrag) till internationella 
haverikommissionen (se A83 ovan)' hos SHK (akt A85) 17 Videofilmer (akt A85 a* hos SHK). 

Dessa orginalfilmer finns sedan tillgängliga för JAIC att studera ... och för Försvarsmedia att redigera och 
kopiera. 

Olika personer begär utlämning av filmerna i april, maj 1995 som avslås - enbart redigerade filmer kan lämnas 
ut. 

Vid ett okänt datum sänds sannolikt därför även 17 st orginalfilmer till Försvarsmedia för redigering (sic)! 

VIDEOFILMER AV 'ESTONIA' HOS SHK DECEMBER 1995 

6 december 1995 registreras 'Från Försvarsmedia: 17 st redigerade filmer (av SjöV filmer A85 a*) Offentliga. 
Används som orginal vid försäljning (Utlånade dec till VBB Återlämnade 960123)' hos SHK (akt A154). 

Det är sannolikt dessa redigerade filmer som allmänheten senare har haft tillgång till. Var orginalen finns är 
okänt. Det är iallafall klart att SHK/Försvarsmedia avsiktligt klippte och redigerade orginalfilmerna mars-
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december 1995 för att senare kunna förvilla allmänheten. Det kan rubriceras som undertryckande av urkund 
(BB §14:4). 

MANIPULERADE FILMER 

Olika personer har senare, när filmerna blev officiella 1998, studerat dessa. Det är klart att de officiella 
filmerna har redigerats vilket framgår av den klocka som lagts in i filmen.  

Styrelsen för Psykologiskt försvar, SPF, har vid ett möte den 23 augusti 2000 med 'Kontaktgruppen för att följa 
frågan om den framtida bevakningen av vraket efter M/S Estonia', dvs sex år efter olyckan, åtagit sig att försöka 
få fram svar på frågan om varför vissa tidsangivelser på en del videofilmer som tagits nere vid vraket inte löper 
kronologiskt och varför videologgar saknas. SPF har sedan meddelat: 

"Förklaringen är att tidshoppen beror på så kallade operativa avbrott. Man filmade inte oavbrutet. Man tog 
pauser och man förflyttade sig i anslutning till vraket. Under dessa avbrott, när filmning inte ägde rum, 
fortsatte realtidsräkneverket i kameran gå.  

Tidshoppen beror också på den redigering av materialet som gjorts på uppdrag av den svenska 
haverikommissionen. Bilder av kvarlevor efter omkomna har redigerats bort, vilket medfört tidshopp. I något 
fall finns "omvända" tidshopp, det vill säga att filmen fortsätter efter avbrott med en tidsangivelse som ligger 
tidigare än där man slutat. Förklaringen är att man i ett första skede redigerat bort avsnitt (felklipp) som sedan 
togs tillbaka. Vid efterkontroll kom man fram till att dessa sekvenser kunde innehålla viktig information som 
kunde underlätta för dem som skulle granska filmerna". 

'Bilder av kvarlevor efter omkomna har redigerats bort, vilket medfört tidshopp' säger SPF. Men de flesta 
'tidshoppen' sker vid filmning utanför skrovet där inga kvarlevor finns enligt uppgift. Redigering och tidshopp 
finns koncentrerade till filmning av styrbords förskott och styrbords sida i överbyggnaden. 

SPF anger inte var orginalfilmerna finns. 

SVENSKA HAVERIKOMMISSIONEN REDIGERADE FILMERNA  

Av totalt 99 timmars dykning finns tydligen 43 timmar dokumenterad. Anledningen är, bl.a. att dykarna 
förflyttade sig i anslutning till vraket, etc. och då stängde av kameran. Men stämmer det? Det var tolv dykare i 
farten under två dygn. Om varje dykare dök 8 timmar per dygn (och vilade 16 timmar per dygn) så borde det 
finnas 96 timmar film. Men det finns bara 43 timmar film - och denna film handlar tydligen enbart om 
Sjöfartsverkets undersökning av överbyggnaden - 32 timmar - och insidan av passagerarutrymmen i skrovet 
däck 1 - 11 timmar. Dessa filmer kan naturligvis ej användas att klargöra olycksorsaken. 

Att man vid denna undersökning filmade kvarlevor efter omkomna är naturligt. Dessa har naturligtvis 
redigerats bort i de officiella filmerna. Varför svenska Haverikommissionen (sic) sattes att redigera dessa filmer 
är oklart. Haverikommissionen hade ju inte ens begärt att dess egen undersökning skulle filmas! 
Haverikommissionen skulle ju utreda olyckan - inte redigera filmer. Sjöfartsverket borde ha redigerat sina egna 
filmer. 

INGA FILMER AV KOMMISSIONENS DYKNINGAR - ETT MYSTERIUM 

Men det märkliga är att Haverikommissionen inte dokumenterade sina egna dykningar - 31 timmar - i 
december 1994 med filmning! 

Alla (suddiga) bilder av påstådda skador i Del- (16) och slutrapporterna (5) är bilder tagna av en finsk 
robotkamera, ROV, i oktober 1994 - ej av dykarna i december 1994. 
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Alla påstådda skador borde naturligtvis ha undersökts, fotograferats och filmats mera noggrannt just av 
dykare i december, men faktum kvarstår att det inte existerar en enda film, foto eller bild av Kommissiones 
påstådda skador tagna av dykarna i december 1994. Sannolikt fanns det inga skador att filma, eller var 
skadorna av annan typ som skulle avslöja att visiret aldrig trillat av som Kommissionen uppgivit. 

Självklart kunde inte en robotkamera under ett par timmar filma alla intressanta delar i oktober 1994 - man 
visste ju inte då hur olyckan skett eller vad man skulle filma. Just därför skulle man göra en mer detaljerad 
undersökning med dykare - 31 timmar - i december 1994. MEN - vi vet inte vad dessa dykare verkligen 
undersökte. Såg de inte det stora hålet i överbyggnadens förskott 3.10? 

Det är en av Estoniautredningens stora mysterier - dels filmade Kommissionen inte sin egen detaljundersökning 
med dykare, dels har ingen klagat över denna enorma brist. Det finns inga bra bilder/foton av de påstådda 
skadorna! Naturligtvis fanns det inte heller några kvarlevor efter omkomna, där Kommissionen undersökte 
vraket utifrån. Slutsatsen är att Kommissionen aldrig beordrade dykarna att detaljundersöka skadorna. Man 
hade annat för sig! 

SMIT TAKS UNDERSÖKNING - INNE PÅ BILDÄCK 

Slutrapporten (5) beskriver inte vad bärgningsbolaget Smit Tak gjorde ombord vid dykundersökningen. 
Rockwater säger i sin rapport att Smit Tak gjorde en geologisk undersökning (1 sjömils radie) runt vraket, men i 
Smit Tak's egen rapport no. 94/060 daterad 8 december 1994 signerad av Jan ter Haar, Salvage master, sägs 
det att ett annat företag - a third party - gjorde den undersökningen. Utom ter Haar var tre andra holländare 
ombord dykfartyget för en speciell undersökning; Chris Bos, diving foreman (sic), Henk Hocksma och Eric de 
Graaf. Vad gjorde dessa fyra ombord? Naturligtvis undersökte de om 'Estonia' gick att bärga! Det uppdraget 
hade de fått av Johan Franson. Hur bar de sig åt? Låt oss citera ur deras rapport (no. 94/060 daterad 8 
december 1994): 

"... en speciell undersökning med ROVs gjordes på begäran av bärgningsbolaget (dvs Smit Tak) för att se om det 
gick att bärga 'Estonia'. Undersökningen av fartygets yttre botten och den interna undersökningen av bildäcket 
(sic) gjordes samtidigt med den interna undersökningen av vraket av Rockwaters dykare ... Vid undersökningarna 
användes två typer av ROVs, d.v.s. en ROV typ Sprinter från SARB och en ROV typ UFO från Rockwater. ... 
Undersökningen av ... bogrampen och internt inne på bildäck gjordes med en Sprinter ROV. ... En ROV 
undersökning utfördes inne på bildäck och täckte en distans på 20 meter inne i vraket. Man observerade att 
lasten hade fallit ner på lägre sidan. ... Sand inne på bildäck observerads." 

Smit Tak - salvage master Jan ter Heer - säger inte hur hans Sprinter ROV lyckades komma in på bildäcket, men 
det är klart att bildäcket undersöktes med en ROV, och eftersom man inte sänder in en ROV utan eskort, kan vi 
vara säkra att dykare följde med. Men officiellt, d.v.s. enligt slutrapporten (5) undersöktes aldrig bildäcket! Och 
hur kunde sand komma in på bildäcket? Bogrampen var ju bara delvis öppen och högt över havsbotten 3.10! 
Vissa observatörer anser (i) att ROVen (och dykarna) kom in genom en öppning i styrbords överbyggnads sida 
och (ii) att sanden kommit in genom samma öppning. Denna öppning hade troligtvis skurits upp i oktober 1994 
av andra dykare för att komma in på bildäcket i ett försök att öppna rampen från insidan! Efter dykningen i 
december 1994 har öppningen tydligen förslutits och täckts över med sand, vilket beskrivs längre fram i detta 
kapitel. 

Man kan spekulera över varför varken Franson eller kommissionen inte meddelade officiellt att man var inne 
på bildäcket. Antagligen filmade och inspekterade man då rampen från insidan och noterade att låsen var 
oskadade och att försök tidigare hade gjorts att försöka öppna rampen under vatten (i oktober 1994) efter 
olyckan, t.ex. hade skyddsräckena skurits bort, hål hade sprängts i långskeppsskotten bakom rampen, etc. 

KONSEKVENSANALYSEN - BÄRGA 'ESTONIA' 

Sedan dykare undersökt (sic) vraket kunde Sjöfartsverket (läs Franson) ta ställning till en eventuell bärgning. I 
en konsekvensanalys som blixtsnabbt lades fram den 12 december 1994 av Franson presenterade verket 
(Franson hade skrivit hela rapporten själv och verket var inte tillfrågat) sina ståndpunkter: 'Estonia' var möjlig 
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att bärga. Det fanns inga tekniska hinder för en sådan operation, även om det aldrig förut gjorts (sic). Kostnad: 
omkring 1,5 miljarder kronor (sic) (ett normalt pris skulle ha varit 30-60 millioner om man tagit sig tid att ta in 
anbud). Svårigheterna skulle framförallt ligga i de psykiska riskerna för den personal som skulle ta hand om de 
omkomna (några psykiska skador rapporterades dock ej från de dykare som fann och filmade kroppar och de 
personer som ledde dykningen från ovan och som såg kroppar på video). Avslutningsvis meddelade 
sjöfartsverket, dvs Franson, att om 'Estonia' skulle bärgas, så fick man räkna med att ett stort antal kroppar 
inne i vraket skulle fragmenteras (sic), vad nu detta betydde (inte 'fragmenteras' kroppar om vraket lyfts 
långsamt lyfts rätt upp?). Vid olika föredragningar för regeringen rekommenderade därför Franson att bärgning 
ej skulle ske (skälen var minst sagt oklara), vilket också blev regeringens beslut den 15 december 1994. 

Intressant nog rapporterade Smit Taks experter raka motsatsen i sin rapport no. 94/060 den 8 december till 
Franson. Det var lätt att bärga 'Estonia' och det var också lätt att ta hand om kropparna, etc. Smit Taks experter 
måste ha blivit mycket förvånade den 15 december 1994. De hade utsetts av Franson att uttala sig om bärgning 
av vrak och omkomna och deras slutsatser var klara - det var inget tal om, t.ex. fragmentering, etc. Men Smit 
Taks experter höll tyst - troligtvis hade de avkrävts tystnadslöfte. 

1 500 MILLIONER ATT BÄRGA VRAKET 

Var kostnaden 1 500 millioner att bärga fartyget kom ifrån är oklart. Inga anbud på bärgning inbegärdes. Ett 
normalt pris torde ha legat mellan 30 och 60 millioner! Om undervattenskrovet var oskadat, vilket dykarna inte 
undersökte, och om alla vattentäta dörrar var stängda, vilket dykarna inte heller undersökte, skulle det ha varit 
möjligt att pumpa in 18 000 m3 luft i de oskadade utrymmena under bildäck, varefter 'Estonia' i princip skulle ha 
flutit upp till ytan upp och ned, och kropparna kunde lätt tas ut (utan fragmentering). Sedan hade vraket 
kunnat bogseras till ett grunt ställe, placerats på botten och krängts till upprätt läge. Smit Tak föreslog 
konventionell bärgning med en vagga, etc. Flera bärgningsföretag var villiga att bärga men inget företag fick 
chansen.49 Allt tal om psykiska risker och fragmentering var naturligtvis rent struntprat. Det var ju fint - en 
hederssak - att bärga en död kropp! 

Notera i fotnoten49 att Franson redan 5 oktober 1994 hade sagt att bärgning inte kunde göras förrän våren 
1995. Det var bara struntprat - flera bärgare var villiga att ta upp både offer och hela färjan redan i oktober 
1994 - det var tekniskt mycket enkelt - men det ville inte de ansvariga, ledda av Selén. Franson skyllde på att 
vädret skulle vara dåligt under vintern. Man skyllde vidare, som sagt, på etiska skäl - svårigheten att ta hand om 
de omkomnas kroppar, men sannolikt fanns det något att dölja nere på vraket. 

Sjöfartsverkets dykundersökning och konsekvensanalys var bara ett uselt skådespel - man hade redan 
bestämt resultaten innan dykningen gjordes.  

Precis som kommissionens hållfasthetsanalys tre dagar senare med låsen 1.17. Och notera - samma person 
som förfalskade dykrapporten skrev konsekvensanalysen. Samma person har senare beordrat personalen på 
Sjöfartsverket att inte uttala sig om Estoniaolyckan och dess utredning. Han heter Johan Franson. Expert på allt 
(utom sjösäkerhet) - Sveriges nuvarande sjöosäkerhetsdirektör! 

Franson hade 941011 meddelat (suppl. no. 502 i (5)) att den dykteknik som måste användas var s.k. 
mättnadsdykning med tryckkammare där dykaren hålls under tryck under något mindre än en månad. Det var 
naturligtvis fel - med modern dykteknik (02-He) kan man fridyka ner på 80 meter på 5 minuter och sedan arbeta 
och undersöka där under 20 minuter. Själva uppstigningen tar sedan 120 minuter då blodet renas med 
inandning av ren 02, och den metoden användes tydligen av de senaste privatdykarna och troligtvis andra, 
tidigare fridykare. Normal dykteknik är från en dykklocka där tryck och andningsluft kontrolleras, så att dykaren 
lätt kan stiga upp och ned. Det var den man använde vid dykningen 2-4 december 1994. 

Den ofullständiga dykundersökningen - att Kommissionen och Sjöfartsinspektionen aldrig undersökte 'Estonia' 
för eventuella läckage är ett skäl för återöppnad haveriutredning. Och den är naturligtvis en av 
huvudanledningarna till nya dykningar i privat regi. 
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OREDOVISADE SKADOR 

 

En privat dykning ägde rum i augusti 2000 ledd av den amerikanske 
vrakexperten F. Gregg Bemis. 

Det intressantaste resultatet av den dykningen är den stora 
öppningen som lokaliserades i styrbords frontskott i 
överbyggnaden 3.10 vid sidan av rampen - figur 1.16.1.  

Den skadan varken filmades eller rapporterades av Franson's 
dykare (eller de finska ROV-undersökningarna) eller analyserades 
och förklarades av Kommissionen! Ett annat intressant resultat av 
Bemis dykning är en rapport om en skada - ett hål - i 
överbyggnadens styrbordssida 30 meter akter om fören.  

Figur 1.16.8 Skada i sidan 

Hålet befinner sig precis i den s.k. 'mud line' som visar vrakets läge nertryckt i botten (två meter över 
vattenlinjen!), dvs i överbyggnaden - inte i skrovet. Hålet har tydligen blivit övertäckt utifrån med sand (!) som 
dock sedan runnit in i hålet. Det är värt att notera att exakt samma område filmades av Rockwater A/S, när de 
gjorde sin 'mud line' survey 1994. 

Flera oberoende observatörer av denna film av Rockwater anger att filmen klippts just där hålet befinner sig, 
dvs att man klippt bort filmbiten där hålet kunde ses. Den svenske dykaren Håkan Bergmark, Stockholm, dök 
enligt uppgift i Expressen 22 augusti 2000 ner och inspekterade 'Estonia' i oktober 1994 tillsammans med fyra 
andra dykare från Räddningsverket och svenska marinen under Gustav Hanuliaks ledning och noterade hålet. 
Enligt uppgift har Bergmark och hans kollegor hotats att hålla tyst om sin upptäckt. Hålet kan ju vara den 
öppning som Smit Tak's Sprinter ROV tog sig in på bildäck genom. Det är saanolikt styrbords lotsdörr vid spant 
122 som det gäller - dörren befanns sanolikt öppen vid dykningarna! 

En annan intressant uppgift från Bemis dykning 2000 är att dykarna filmade spår efter tidigare dykningar och 
arbeten med försök att t.ex. täcka över eventuella skador i skrovet och överbyggnaden.  

Om det nu är ett hål i överbyggnadens styrbordssida ca 30 meter 
från fören, som Bemis dykare noterat, och om någon ville dölja 
detta hål (styrbords främre lotsport?), som av en händelse -
logiskt om det skars upp i oktober 1994 - ligger precis i nivå med 
nuvarande sjöbotten(vraket ligger med 120-130 grader slagsida 
nersjunken i djup dy, dvs däck 1/2 styrbord ligger just i nivå med 
havsbotten), men öppningen ligger 2 meter över vattenlinjen (!), 
så har någon tydligen gjort följande:- Först har man försökt plugga 
igen hålet i överbyggandens 9-10 mm tjocka stålplåt från utsidan. 
Hur skall man fästa denna tätning? Att plugga med trä går inte -
materialet måste ha samma, eller högre, densitet än vatten för att 
inte flyta upp. När hålet sedan är pluggat utifrån, måste man 
täcka över 'pluggen'. Det räcker inte att skotta en massa lös dy 
och gyttja över hålet eftersom den kommer att föras bort med 
havsströmmarna. 

Figur 1.16.9 Sandhög vid skrovet (Faktagruppen) 
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Alltså måste man ta till solid sand, och Bemis dykare noterade just 
sand - inte dy och gyttja -utanför det suspekta hålet. Eftersom det 
är 4-6 meter dy på havsbotten krävs en massa sand för att bygga 
upp en pyramid som täcker öppningen. Och ursprungligen var nog 
hålet precis i mudline, vilket innebär att det behövs ännu mera 
sten och sand för att kunna täcka över skadan i 
undervattensskrovet - det är ett jättejobb att täcka över skadan, 
men tydligen finns det tecken på att havsbotten höjts (!) med 
sand vid skadan. Vad händer sedan? Vattnet innanför 'pluggen' i 
utrymmet innanför är naturligtvis i förbindelse med vattnet 
utanför vraket genom trapphuset som från däck 7 leder ner till 
däck 2 och 3 - pulsar kan uppstå i vattnet genom strömmar och 
temperaturskillnader i och utanför vraket och 'pluggen' kommer 
att utsättas för krafter som kan få den att lossna. Vad händer då. 
Naturligtvis rinner sand in genom hålet och in i utrymmet (som är 
flera tusen kubikmeter stort) och en krater bildas i sandhögen 
utanför. 

Figur 1.16.10 Sandhög vid skrovet 

Och det var tydligen en krater i en sandhög mot överbyggnaden på sjöbotten som fick Bemis dykare att ana att 
det fanns ett övertäckt hål i sidan som doldes av sanden. Att de inte fann själva hålet med pluggen är kanske 
att de befinner sig en halv meter eller mer under sandhögen. Bemis uppgifter krävs att tas på allvar, dvs 
ytterligare utredning och undersökning är nödvändiga. Författaren kan ej uttala sig om vem som skulle kunnat 
ha planerat och utfört en sådan tätning och övertäckning. Det hela verkar otroligt. 

Andra uppgifter är att kroppar skulle ha filmats av Bemis med en ROV i närheten av vraket. En reporter på 
Aftonbladet har sett videofilmen och har konfirmerat uppgiften. En kropp borde ha flutit upp efter tre veckor - 
pga gasutveckling i lungor och bukhåla - och drivit långt bort och sedan sjunkit, men nu meddelas att en eller 
flera kroppar hittats utanför vraket på botten. När gasutvecklingen avtagit sjunker kroppen igen - den är bara 
aningen tyngre än vattnet - och borde ha drivit bort med strömmar. Men dessa kroppar ligger ganska tungt mot 
den lösa botten. Man ställer sig alltså frågan om kropparna har sänkts (med tyngder) på vrakplatsen efter att 
ha bärgats på ytan. (Författaren har i februari 2001 sett bilder av en kropp på botten. Dessa bilder saknar 
intresse för denna sjösäkerhetstekniska bok och bör ej publiceras). 

Författaren har inte sett Bemis filmer i orginal. Media rapporterar gladeligen att en massa s.k. experter sett 
filmerna och att de inte visar något hål eller skada i sidan Men motsatsen har Bemis aldrig meddelat - vad han 
meddelat är att det finns spår av en övertäckning av en presumtiv skada. Vad säger 'experterna' om det? 
Författaren har senare sett filmen tagen av de tjeckiska dykarna. Sprängskadan i förskottet ses klart. 

EN SKADA I ÖVERBYGGNADEN 

Uppgifterna var den påstådda skadan - hålet - befinner sig i styrbordssidan varierar. Enligt uppgift ligger 
'Estonia' med styrbordssidan och ca 120-130 grader slagsida nertryckt i dyn. Frågan är var den s.k. mudline - 
havsbotten - befinner sig relativt vraket. Ovan ritning av Smit-Tak ger ju viss indikation och det verkar som om 
Bemis "öppning" skulle befinna sig i svackan på havsbotten mellan spant 109-140. I nedan figurer 1.16a (130 
grader slagsida) och 1.16b (120 grader slagsida) är mudline lagd i skärpunkten mellan bildäck - däck 2 - och 
styrbordssidan. Enligt ovan figur 1.16.3 är mudline lokalt lägre förut, dvs överbyggnadens sida skulle vara helt 
synlig. 
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Figur 1.16.11 Lotsdörren vid spant 122 täckt över med sand 

Enligt de senaste uppgifterna är skadan (eller lotsdörren) lokaliserad ca 30 meter från bogen vid den avbärarlist 
som befinner sig just vid däck 2 i mudline, där fartygssidorna är parallella. Det innebär att skadan skulle befinna 
sig ca två meter över den ursprungliga vattenlinjen i överbyggnaden, vilket knappast kunde ha lett till haveriet. 
Den skada i styrbordssidan som författaren anser orsakade skrovläckaget och som ledde till förlisningen borde 
finnas på däck 0-nivå strax ovan fartygets innerbotten, som alltså befinner sig minst 4-5 meter över 
mudline/havsbotten! Den skadan är inte stor - ca 0.3 m² stor - och kan vara svår att lokalisera i kolmörkret. 
Befinner sig skadan inne i stabilisatorlådan , som ligger helt åtkomlig, kan den ändå vara svår att hitta, 
eftersom stabilisatorfenan tydligen är i infällt läge. Fartyget smalnar av förut vilket innebär att bildäckssidan 
vid mudline blir vertikalare längre förut. Sidan vid däckshusets förkant är indikerad med en * och är cirka 15 
meter från fören. Längre förut är bildäckssidan dubbel (försedd med utrymmen i sidan för diverse utrustning). 

Som framgår av Smit Taks rapport beskriven tidigare och 3.10 filmades bildäck i överbyggnaden inifrån med 
ROV och det har meddelats att ROVen fick dyka ner under mudline på styrbordssidan för att sedan dyka upp 
inne i överbyggnaden på bildäcket. Den öppningen antages vara strax akter om däckshusets förkant, dvs den 
öppningen i styrbordssidan längre förut (än Bemis angivna öppning) skulle befinna sig över eller i mudline och 
flera meter över den oskadade vattenlinjen. Som framgår av nedan figurer borde dy och gyttja ha kunnit runnit 
in på bildäcket genom öppningen och hamnat på däck 4s undersida. Det framgår vidare att, för att täcka över 
öppningen med sand från utsidan, måste sanden föras in under den lutande styrbordssidan på vraket. Enligt 
uppgift fanns det skrapskador på vrakets flata botten som indikerade att slangar o.dyl. hade utnyttjats vid 
arbetet. Men Bemis fann tydligen inte den främre öppningen, t.ex. en skada eller lotsporten i överbyggnaden. 

SVENSKAR TÄCKER ÖVER VRAKET  

Det är vidare värt att notera att det svenska företaget NCC fick 1995/6 kontrakt på att täcka över hela vraket. 
Övertäckningsarbetet avbröts dock men enligt uppgift hade en stor mängd sand och sten (380 000 ton sand 
och 24 500 ton sten enligt Der Spiegel 05/01) och någon form av mattor placerats runt vraket för att stabilisera 
(sic) gyttjebotten. För detta arbete (och för annat föreberedelsearbete i land) betalade svenska staten SEK 
258.8 millioner (ca 50 millioner tyska mark enligt Der Spiegel 05/01). 

Enligt Bemis filmer av vraket och havsbotten kring vraket finns dock inga tecken på att gyttjebotten kring 
'Estonia' har bearbetats och säkrats. Bemis har istället meddelat att havsbotten - mudline - säkrats med sand 
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enbart vid den misstänkta skadan vid (och ovanpå?) avbärarlisten förut, dvs utanför överbyggnaden. Skrovet är 
inte täckt med sand. 

Författaren anser att det är relativt enkelt att bekräfta eller dementera Bemis uppgifter - filma bildäcket -
överbyggnaden från insidan ca 15-30 meter från fören, där det är enkel skrovsida på styrbordssidan! Om djupet 
till mudline är ca 83 meter vid fören borde förpiksdäckets (bildäckets förlängning vid bogen) centerlinje befinna 
sig på ca 72.5-73.7 meters djup. En kamera - som filmar t.ex. visirlåset där från sidan - borde befinna sig på 
samma djup. Men alla undervattensbilder av det området indikerar ca 65 meters djup. 

Det har senare framkommit att Bemis dykexpedition varken hade tid eller resurser att undersöka hela 
undervattensskrovet för ett eventuellt läckage - ett 0.2 m² stort hål i kolmörkret nere vid vraket. Det är alltså 
fortfarande oklart om det finns en skada - det berömda hålet - i Estonia's undervattenskrov. 

Faktagruppen har gjort en egen analys av Bemis dykning - se http://factgroup.tripod.com och klicka på 
uppdateringar. Bemis dykare noterade inte heller det 'pyramidformade' objektet vid fören. Slutligen, Bemis 
dykare skar loss ståldelar från skadan i överbyggnadens frontskott som senare har undersökts av fyra olika 
laboratorier.Resultatet är att stålet utsatts för deformation pga en chockvåg med hög hastighet - en explosion. 
Det är mycket sannolikt att hålet sprängdes under vatten i oktober 1994 för att få loss visiret från 
överbyggnaden. Fig. 1.16a/b nedan kan även lätt förklara vad som hände under Rockwater A/S dykning ledd av 
Johan Franson. 

SKROVET SYNLIGT - ÖVERBYGGNADEN 

NERTRYCKT I BOTTEN 

Vi ser att undervattenskrovet är i princip helt ovan botten -
mudline - och att det borde ha varit enkelt att undersöka 
det. Det gjordes ej. Styrbords överbyggnads sida är dock 
nertryckt under sjöbotten (mudline). Rockwater A/S dykare 
undersökte aldrig skrovet på botten på 73-83 meters djup. 
De arbetade istället hela tiden ovanpå skrovets övre 
babordssida som är på 50-60 meters djup som beskrivits 
ovan - (jfr kapitel 8 i (5)) - bryggan (däck 9), däck 8 akterut 
(kaptenens, maskinschefens och redarens hytt (som 
beboddes av Sjöfartsverkets personal vid olyckan) förut 
undersöktes ej),däck 7 midskepps, däck 6 midskepps och 
förut (sökning efter väskor), hela däck 5 och hela däck 4,och 
till sist, däck 1 där man skar upp två hål i skrovet för att 
komma in. 
Men dykarna tilläts aldrig att titta på den flata botten eller 
styrbordssidan som stack upp ur lerbotten. Dykarna var 
naturligtvis också vid förrampen men som framgår av ovan 
illustrationer kunde de inte se styrbordssidan därifrån. Man 
skall ej heller glömma att dykningen skedde i december med 
bara 6 timmars dagsljus på ytan. Detta dagsljus försvinner till 
>90% nere på 60-80 meters djup, dvs det var hela tiden 
nödvändigt att arbeta med artificiellt ljus med räckvidd ett 
par meter nere i kolmörkret vid vraket. 

Den öppning som alla 'experter' anser sig ha sett - eller inte 
ha sett - skulle enligt uppgift ha befunnit sig strax under
'mudline' på överbyggnadens styrbordssida. Öppningen skall 
enligt uppgift leda in i överbyggnaden. En sådan öppning 
skulle aldrig ha kunnat sänka 'Estonia' - vattnet hade ju 
krängt 'Estonia' upp och ned. Men en sådan öppning skulle 
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kunna förklara sjunkförloppet, om 'Estonia' var läck i skrovet 
och fick slagsida. 

Istället för att räta upp sig, när mera vatten kom in i skrovet, fick vatten som senare kom in i överbyggnaden 
genom öppningen där att kränga mera, medan 'Estonia' sjönk. 

REDIGERADE FILMER AV DYKNINGEN 

Även om Rockwater dokumenterade sin verksamhet på videofilm, så fick de aldrig tillgång till filmerna! Enligt 
(28) spelade man in enbart ett orginalvideoband. Så snart detta var klart, lades bandet i en speciell kassett, som 
ingen förutom den svenska delen av Kommissionen hade tillgång till. När samtliga videofilmer spelats in 
beställdes en helikopter som förde kassetterna direkt till Sverige (Sjöfartsverket eller polisen). 21 kassetter 
spelades in. Var orginalen befinner sig idag är oklart. De filmer som är tillgängliga för allmänheten hos SHK är 
redigerade kopior. Styrbords frontskott visas ej på några filmer. 

Om att bärga 'Estonia' (engelsk text). 

Fransons enda regeringsuppdrag - att se om det gick att bärga 'Estonia' - var tydligen mer omfattande än någon 
anat och bör naturligtvis utredas mera i framtiden. 

DYKNINGEN MANIPULERADES 

En saklig bedömning av Fransons dykning är arbetet inte skedde korrekt - varken specificiering eller inköp eller 
utförande och dokumentering av uppdraget skedde enligt acceptabla principer. 

Uppgiften i punkt 5 i Kommissionens pressmeddelande 15 december 1994 (13) att 

'Dykarundersökningen av vraket har avslöjat att innerrampen var låst i stängt läge före olyckan. Efter visirets 
förlust har rampen varit betydligt mer öppen än det nuvarande läget på vraket, åtminstone under en del av 
olyckans utveckling'  

är obevisad och sannolikt vilseledande. Publicerade resultat av dykningen var ren desinformation, t.ex. att 
dykare hade sett att ramplåsen var skadade, vilket skulle indikera att rampen varit låst, och att rampen hade 
ryckts upp helt vid olyckan (och sedan stängts igen). Det finns inga dykaruppgifter att rampen skulle ha varit 
låst. 

Filmningen skedde mycket oprofessionellt och orginalfilmer har redigerats med hänvisning att de skulle visa 
kroppar. 

Den stora skadan i styrbords frontskott 3.10 - figur 1.16.1 - har klippts bort från alla filmer. 

Efter Fransons dykning den 2-4 december 1994 var det dags för Kommissionen att ändra litet i 
olycksförloppet för att det skulle 'stämma' litet bättre. Kommissionen hade naturligtvis beräknat att 'Estonia' 
inte kunde ha krängt snabbt av inströmmande vatten lastat på bildäck, om inte rampen hade varit vidöppen, 
dvs att just ramplåsen hade rivits upp - nu var det dags att meddela det. 

--- 

46a Sjöfartsverket är den myndighet som handhar Sveriges sjöfartsintressen. Sjösäkerhetsfrågor handhas av Sjöfartsinspektionen, en 
underavdelning i Sjöfartsverket. Sjöfartsverket har en styrelse (ledd av Gunnel Färm). I princip svarar varken Sjöfartsverket eller 
Sjöfartsinspektionen eller dess styrelse på brev med uppgifter om 'Estonia'. 

47 För att verkligen få veta vad som skedde kontaktade författaren Sjöfartsinspektionen och Franson per brev i januari 1997. 
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48 Uppgifterna har sammanställts av författaren baserat på slutrapporten (5) och tidningsuppgifter, etc. En fullständig rapport om 
dykningen har ej hittats i SHKs arkiv. 

49 By MATTI HUUHTANEN Associated Press Writer HELSINKI, Finland (AP) -- Any attempts to refloat the sunken ferry 'Estonia' or retrieve 
bodies from the disaster site will take place next spring at the earliest, a maritime official (läs Johan Franson) said Wednesday (5 October). 
A week after the tragedy, attention focused on the ship, which sank in a violent storm and killed more than 900 people. Many of the bodies 
are believed still in the hull. 

"A decision on whether to raise the 'Estonia' can be made at the earliest in the spring,"  

said Johan Franson, the chief legal officer for Sweden's maritime department. 

"The weather isn't right to do any big work at sea at this time of year."  

Franson, a top-ranking member of the 'Estonia' probe, will present his findings to the Swedish government next week. Sweden, which had 
the largest number of victims on board, is taking the lead role in deciding what to do about the sunken ferry. Ships with sonar equipment 
were continuing the search for the bowdoor. Investigators say the ferry sank because the bow door was ripped off, letting water in and 
destabilizing the vessel. The investigators have suggested a cruising speed that was excessive for the weather conditions may have 
contributed to the stress on the door. Jan-Tore Thörnros, captain of the ferry 'Mariella', said he was moving at 10 to 12 knots in the rough 
sea when 'Estonia' overtook his ship at an estimated 15 knots, shortly before the disaster. 

"We found we could not go faster,"  

Thörnros said. Families of the victims are pressuring the governments of Finland, Estonia and Sweden to retrieve the bodies. Until that 

happens, the families will be left without official word of the fate of their loved ones and in some cases life insurance payments may be 

delayed. Salvage companies from Scotland, Norway and other countries have swamped investigators with offers to raise the 'Estonia' or 

retrieve bodies from the hull. Storms and cold winter weather have already hit the Baltic, making any salvage operation extremely difficult. 

Investigators have said that with the ferry 180 to 280 feet below the surface, any attempt to haul it up or have divers go inside will be 

difficult, and may cost at least $100 million. The Estonia sank off southwestern Finland on Sept. 28, while traveling from the Estonian 

capital of Tallinn to Stockholm, Sweden. Only 137 people survived, most of them strong young men. "I think we should do everything in our 

power to refloat the ferry," outgoing Swedish Prime Minister Carl Bildt said Tuesday (4 October) in Stockholm. A Norwegian salvage vessel 

was in the vicinity of the accident, 70 miles south of Turku, Finnish radio reported.  
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'Det klara faktum att rampen hade varit helt öppen under en viss tidsperiod, vilket tillät ett mycket kraftigt vatteninflöde, 
komplicerar det sannolika tidsförloppet'  

Kommissionens mötesprotokoll (akt A81a*) den 15 december 1994 - para. 4   

 

1.17 RAMPEN VAR STÄNGD FÖRE OCH EFTER OLYCKAN. OLYCKANS HUVUDORSAK 

Kommissionen möttes för tredje gången i Stockholm den 15 december 1994. Kommissionen bekräftade då i 
para. 3 i press releasen (13) att styrkan i låsutrustningen som hörde till bogvisiret i kombination med 
vågbelastningarna på visiret under rådande väder och skeppet kurs är olyckans huvudorsak.  

Denna falska utsaga blev sedan en myt - styrkan i visirets låsutrustning var för liten och hade orsakat olyckan - 
det var huvudorsaken. Styrkan hade varit bra under 14 år. Men plötsligt var den otillräcklig; 

Kan vi tro det? 

Eftersom allmänheten hade misstänkt att fartygets hastighet hade varit för hög och bidragit till olyckan och att 
man skulle kunna klandra besättningen, meddelade Kommissionen följande i para. 4 av pressmeddelandet (13) 

4. Kommissionen noterade att inflytandet av fartygets hastighet på belastningarna på visiret fortfarande är under 
utredning. Det noterades att studier utförda av forskningslaboratorier (SSPA och VVT) visade inga tecken att 
skeppets rörelse och acceleration hade överstigit normalt förväntade värden under resor i hårt väder.  

Några studier av SSPA och VVT om fartygs rörelser i hård sjö daterade 1994 finns ej i slutrapporten eller dess 
supplement. Det var senare som modellprov av SSPA Marin AB, Göteborg, gjordes Appendix 2 där osannolikt 
stora (naturligtvis förfalskade) slagkrafter i vertikal- och långskeppsled uppträdde varje minut, som borde ha 
stoppat skeppets framfart och därför aldrig hade uppträtt. 

Men det var inte nog. Mera desinformation var nödvändig. Det gällde att brassa på. 

Para. 5 av pressmeddelandet (13) är mycket intressant 

5. Dykarundersökningen av vraket har avslöjat att innerrampen var låst i stängt läge före olyckan. Efter visirets 
förlust har rampen varit betydligt mer öppen än det nuvarande läget på vraket, åtminstone under en del av 
olyckans utveckling.  

Dykarundersökningen (se föregående kapitel) var naturligtvis helt manipulerad. Hur kunde dykarna ha sett hur 
rampen hade varit låst nio veckor tidigare? De fick aldrig några instruktioner att besiktiga och filma rampens 
lås. Det finns ingen dykarrapport som säger att innerrampen skulle ha varit låst i stängt läge före olyckan. I 
slutrapporten meddelas att när visiret till sist trillade av, drogs den låsta rampen ut direkt i fullt öppet läge. 

Dykarna undersökte (officiellt) inte främre rampens in/ovansida och överbyggnadens insida, där låsen är 
belägna, 1.16 (v) och (xi), men jämför 3.10. 

Sannolikt var dykarna nog inne vid rampen och såg låsen. De var oskadda! De hade inte använts. Rampen hölls 
på plats av trossar/rep/linor surrade i Tallinns hamn. Rampen kunde därför inte öppnas utan att dessa rep 
lossades. Men det kunde man inte rapportera. 

Notera att Kommissionen redan den 17 oktober sagt att visiret hade ryckt loss rampen från sina lås 1.11-3 men 
några sönderrivna lås kan emellertid inte ses på filmerna från oktober, så det uttalandet var vilseledande. 
Kommissionen påstod sedan att rampen hade varit låst tidigare, dvs låsen borde vara sönderrivna om visiret 
hade ryckt ut rampen. 
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Numera vet vi att rampen troligtvis var stängd/surrad men ej låst, när dykarna kom ner 3.10 och att rampen 
drogs ut litet av dykare eller ett hål skars upp, så att dykarna kunde komma in på bildäck. Trots att man kan se 
på videofilmerna att dykarna var inne på bildäcket och kunde se de oskadade ramplåsen, så förnekar och 
förnekade Kommissionen det offentligt. 

Vad var detta för Kommission - som hittar på vad som helst - som bröt upp ramper på vrak under vatten? 

Anledningen är mycket enkel. Visiret hängde kvar på vraket efter olyckan och hade aldrig dragit ut rampen. 
Sedan hade man sprängt och dragit loss visiret från vraket men man hade inte tid att manipulera rampen. 
Cirkusen i december beträffande rampen var att skapa intrycket att rampen var låst innan olyckan och att 
visiret hade ryckt upp rampen enligt okända dykares observationer. Några filmer eller foton som bekräftar 
dykarnas uppgifter finns naturligtvis inte. 

Det är inte heller känt hur Kommissionen lyckades fastslå att 

'rampen har varit betydligt mer öppen än det nuvarande läget på vraket åtminstone under en del av olyckans 
utveckling'.50  

Detta uttalande är mycket besynnerligt och bekräftar att hela utredningen var en manipulation som 
förändrades efter omständigheterna. Enligt Interimrapport no. 2 1.12-4 skall vi tro att innerrampens delvis 
öppna läge har gjort möjligt att vatten trängde in i garaget och att rampen sedan var betydligt mer öppen än 
det nuvarande läget på vraket, så att 1 000 ton vatten kom in på bildäck, så att 'Estonia' krängde 15 grader 
under flera minuter 2.19. Sedan, när färjan fortfarande flöt eller hade sjunkit, vi vet inte vad 

'åtminstone under en del av olyckans utveckling'  

betyder, så blir det sagt att innerrampen stängdes igen till ett delvis öppet läge. 

Om så hade skett (utsagan är naturligtvis en desinformatorisk vilseledning) hade 'Estonia' aldrig varken 
kapsejsat eller sjunkit - vattnet hade runnit ut ur överbyggnaden och stabiliteten hade återvunnits. 

AVSEVÄRDA MÄNGDER VATTEN FLÖDADE IN PÅ BILDÄCK 

I pressmeddelandet (13) para. 6 garderade sig Kommissionen (hela press relseasen var skriven av Stenström) 
med följande 

6. Det detaljerade tidsförloppet av händelser har fortfarande inte klargjorts men avsevärda mängder vatten 
flödade in på bildäck mellan kl. 01.15 och 01.30 (estnisk tid). Skeppet sjönk beroende på att utrymmet 
vattenfylldes och försvann från radarskärmar kl. 01.48. Klockan på radiostationen på kommandobryggan har 
stannat på 23.35 UTC (kl. 01.35 estnisk tid).  

Naturligtvis måste Kommissionen (Stenström) meddela att avsevärda mängder vatten flödat in på bildäcket i 
överbyggnaden (utrymmet) mellan kl. 01.15 - 01.30 1.9 men redan när pressmeddelandet gick ut hade 
Kommissionen uppenbarligen stora svårigheter - vånda - att förklara sambandet mellan vattenmängd och 
slagsidevinkel - "det detaljerade tidsförloppet av händelser" och sjunkning, dvs vattenfyllnad av skrovet utan 
kapsejsning. Och som framgår av denna bok lyckades aldrig Kommissionen att fastställa tids- eller 
sjunkförloppen. Trots tekn. dr. och docent Huss ansträngningar gick det aldrig att rekonstruera ett 
olycksförlopp med vidöppen ramp. 

Då hade ju 'Estonia' slagit runt och flutit upp och ned omedelbart. 

Alltså fick man förfalska alltsammans - hela slutrapporten. 
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Enligt Silver Lindes vittnesmål (8) 1.8 var rampen stängd kl. 01.30, när han såg fören ovan vatten med stängd 
ramp, när skeppet sjönk med aktern först. Linde var då - kl. 01.30 - i säkerhet i en livflotte med Sillaste och 
Kadak. 

Hur kan rampen ha rört sig, när den hölls på plats av två krokar, fyra låspinnar och två hydrauliska cylindrar? 
Vad hade Fransons dykare egentligen sett innanför rampen?  

Slutrapporten (kapitel 8.6.5 i (5)) ger ett mycket kort svar. De två krokarna högst upp, som drar fast rampen, 
sägs ha glidit av de stänger de grep om. Man talar inte om att varje krok formats av en smidd stålstång med 
tvärsnittsyta 75x25 mm och brottslast >25 ton. Naturligtvis kunde de inte dra fast den skeva rampen - krokarna 
var ur funktion. Inga bilder finns av eventuella skador. 

Alla ramplås påstås vara deformerade eller lossryckta, men man visar inte en enda bild på en skada, 
eftersom det inte finns några skador att visa.  

Den del som kan skadas av ramplåset är det lilla 'hus' ovanpå rampen (på insidan), som låspinnen sticker in i 
när rampen är stängd. Dessa 'hus' är inte tillgängliga från utsidan. Att 'husen' brutits sönder och att rampen 
varit öppen är därför inte bevisat! Man nämner inte att varje fyra sidolås också hade en brottslast på >25 ton 
3.10. 

RAMPEN I FULLT ÖPPET LÄGE 

Stenström förklarar delvis ovanstående i sin (då) hemliga, interna lägesrapport den 15 december 1994 (akt 
A81b* i SHK:s Estoniaarkiv), där han säger i para. 8: 

"8. ... När visiret lämnade fartyget, lämnade det efter sig rampen i fullt öppet läge, vilket tillät inledningsvis att 
stora mängder vatten kom in på bildäck under en kort tidsperiod. Det lär förklara den bevittnade, inledningsvis 
snabba krängningen åt styrbord. Den följande utvecklingen lär ha varit resultat av att fartyget girade bort (sic) 
från vågorna, vilket reducerade vatteninflödet (genom rampöppningen, förf. anm. - jfr 1.9). Huvudmaskinerna 
stoppade under denna fas och skeppet drev i vågorna medan det vattenfylldes och sjönk".  

Stenströms hemliga lägesrapport (akt A81b*) var naturligtvis helt fel - en uppfinning uppmuntrad av minister 
Ines Uusmann - eftersom reducerat vatteninflöde hade inneburit att krängningen hade stoppat och vattnet på 
bildäck runnit ut51 och att skeppet inte skulle ha sjunkit. Hade mer vatten forsat in skulle 'Estonia' slagit runt, 
kapsejsat, och flutit upp och ned. Slutrapporten meddelade senare ett helt annat förlopp - vatteninflödet skulle 
ha ökat 1.300%, efter att färjan girat tillbaka mot Tallinn först mot och sedan bort från vågorna 1.9. 

I mötesprotokollet (akt A81a*) beskrivs frågan om rampen enligt följande: 

"Det rapporterades (vid mötet) att observationer under dykningen (2-4 december 1994) hade givit mer 
information om olyckshändelseförloppet, vilket rapporterades i en separat rapport till mötet (dykrapporten? - 
finns ej i SHK:s arkiv - författarens anm.). Speciellt rapporterades att rampen nu anses ha varit fullt öppen under 
en viss tidsperiod. Det är bekräftat att rampens lås var i låst läge med ett frågetecken för babords undre låskolv, 
som bara var i delvis utkört läge".  

Tyvärr vet vi inte vem som rapporterade/ansåg att rampen varit fullt öppen under en viss tidsperiod, och hur 
eller varför, och hur man visste att rampen varit låst. Någon separat rapport existerar inte! Och naturligtvis 
rapporterades det inte speciellt att rampen varit fullt öppen. 

Läsaren ombeds jämföra med observationerna i 3.10. Det är sannolikt att svenskarna i Kommissionen, 
tillsammans med Johan Franson från svenska Sjöfartsverket, genom en manipulerad och intellektuellt ohederlig 
dykrapport - redigerad av Stenström som befann sig på dykpråmen, lurade hela Kommissionen att tro att 
rampen dragits helt ut under olyckan. Annars hade ju aldrig en massa vatten plötsligt kommit in i 
överbyggnaden på bildäck och krängt 'Estonia'. Hur rampen kunde stängas igen efter olyckan diskuterades 
aldrig vid mötet. Rampen hade ju aldrig varit öppen. Det räckte tydligen med att Stenström desinformerade om 
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att rampen varit helt öppen, vilket Kommissionen godtog. Det var tydligen denna, numera uppenbara 
manipulation vilket ledde till Andi Meisters avgång från Kommissionen 1.20. 

Stenströms alla påståenden - solklar desinformation - i december 1994 var naturligtvis rent påhitt utan 
faktabas. Stenström, Franson och Karppinen var med på dykplattformen när rampen inspekterades av dykare, 
och dykarna fann att rampen stängd och låst (innan olyckan?) nere på vraket 3.10. 

Hur Stenström sedan kunde säga att rampen varit i fullt öppet läge och sedan stängt sig mellan kl. 01.18-01.28, 
får vi nog aldrig reda på.52 Men Johan Franson på Sjöfartsverket vet nog vad som hände. Han var också med på 
dykpråmen! Som belöning för denna famösa dykning utsågs senare Franson till svensk sjösäkerhetsdirektör 
(sic). 

Fransons första beslut var att Sjöfartsverkets stabilitetsexperter fick ej uttala sig om 'Estonia's stabilitet. 
Personalen på Sjöfartsverket tiger sedan som muren om allt som har med olyckan att göra. Sjöfartsverkets 
fartygsinspektörer arbetar också som lärare i stabilitet vid högskolor och sjöbefälsskolor, så man undrar hur 
kvaliteten på den utbildningen är idag? Men även där tiger man om 'Estonia's stabilitet.  

Svaret är enkelt. En majoritet svenskar saknar moral och integritet och viker sig för tryck från inkompetenta 
överordnade - enklast så. 

Rampens historia är bevis för Kommissionens desinformation. Kommissionen trodde först att det räckte med 
att påstå (den 4 och 17 oktober - 1.4 och 1.12) att det försvunna visiret hade orsakat hela förlisningen och att 
vatten kommit in genom en delvis öppen ramp enligt vittnen 1.3. 

Under november månad upptäckte man genom beräkningar att rampen borde varit helt öppen och snabbt 
släppt in minst 1 000- 2000 ton vatten i överbyggnaden för att kränga skeppet 20-37 grader 1.9 och att sedan 
'Estonia skulle ha slagit runt. Därför tvingades man modifiera olycksförloppet med utsagan att visiret hade 
dragit ut hela rampen, vilket varken stämde med vittnesuppgifter eller vad som skulle ha hänt om rampen 
verkligen drogs ut 1.1 och sedan - mystiskt - stängts igen. 

Och alla filmer - både de finska från 2 och 9 oktober och senare de svenska från 2-4 december visade att 
rampen var stängd, intryckt i karmen. Därför lät man Fransons dykare meddela, dels att rampen varit låst vid 
avfärd, dels att man sett att rampens lås hade dragits sönder och så kunde Kommissionen meddela den 15 
december att rampen varit helt öppen en tid 3.10. 

Det löste dock inte problemet.  

En helt öppen ramp hade ju lett till blixtsnabb kapsejsning 1.1 och Appendix 4 så nödlösningen blev 
meddelandet att rampen varit öppen under en del av olycksförloppet och sedan stängts, så att först 
krängningen avstannade och tillät ett par hundra personer att komma ut och sedan att det tog 30-40 minuter 
att sjunka - hur? naturligtvis aldrig förklarat - men på så vis lyckades man tysta all kritik i december 1994. 

Det är nu alltså lett i bevis att Kommissionen och Ines Uusmann medvetet missledde allmänheten i december 
1994, då man ändrade olycksförloppet från att rampen hade läckt till att den dragits ut helt. Det är troligt att 
desinformationen startade redan den 28 september 4.4 och att man redan då visste att rampen aldrig hade 
dragits ut. Man hade ju troligtvis lokaliserat visiret vid fören den 30 september 1.14 och sedan sprängt loss det. 

Från och med december 1994 var naturligtvis all (des)information från Kommissionen och dess 
mötesprotokoll tillrättalagda och historieförfalskningen var organiserad. Man började med hållfastheten hos 
visirets lås. Nu skulle Stenström bevisa för sina överordnade hur duktig han var att vilseleda allmänheten. 

--- 

50 Mötesprotokoll (A81a*) den 15 december para. 4. säger … 
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"The apparent fact that the ramp had been fully open for some period of time, allowing water ingress at a very high rate, complicates the 
probable time schedule".  

Para. 3.3 i samma protokoll säger … 

"An updated time table for sequence of events was presented - in agreement with … Finland(s) … list",  

dvs två månader efter olyckan började man ändra i händelseförloppet.  

51 Det behövdes bara 600 ton vatten på bildäck för att kränga skeppet 15 grader 1.9. Men med bara 600 ton vatten på bildäck var bildäcket 
och vattnet helt ovan vattenlinjen figur 2.16.1 - och skulle ha runnit ut av sig själv om skeppet stannade och vände fören bort från vågorna. 
Det är en annan lögn av Huss/Kommissionen - att vatten fortsätter att rinna in - i uppförsbacke - efter att färjan stannat. 

52 Författarens uppfattning om Stenström är att han var en systematisk och kunnig ingenjör - hur han kunde manipuleras, att berätta om 
lösa visir och utdragna ramper som sedan stängdes, är ett mysterium vars lösning han tog med sig i döden 1.20 - Forssberg hade börjat 
korruptionen av Stenström i oktober 1994 1.13 i samband med att stabiliteten censurerades. 
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1.18 OFULLSTÄNDIG HÅLLFASTHETSANALYS AV VISIRETS LÅS. FEM 

OLYCKSBESKRIVNINGAR 

En anmärkningsvärd sak med para. 3 av pressmeddelandet den 15 december 1994 är att det fastslår att 
styrkan i låsutrustningen är olyckans huvudorsak, dvs låsen mellan visir och överbyggnad skulle ha orsakat 
hela olyckan. Emellertid var det inte förrän den 19 december 1994 som Kommissionen, Stenström, ens 
beställde från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, en mycket begränsad hållfasthetsanalys av visirets 
lås (14). Ramplåsen analyserades aldrig, eftersom de var oåtkomliga (och aldrig gick sönder). Förfarandet 
bekräftar att Stenström och Kommissionen manipulerade massmedia med vilseledande pressmeddelanden i 
december 1994. 

Kommissionens (Stenströms) begäran till KTH visar också hur dykarundersökningen begränsades. Tekniska 
Högskolan ombads bara att undersöka visirets plåtar, där sidolåsens öron varit svetsade. Sedan säger man: 
'Öronen är kvar nere på vraket och kan inte undersökas ytterligare'. I tidigare korrespondens (15) från det 
finska hållfasthetslaboratoriet VTT53 daterat den 29 november 1994, dvs fyra dagar innan 
dykarundersökningen, föreslog VTT, och förslaget var understruket och tryckt med fet stil i brevet 

"För komplett undersökning och modellförsök, så måste sidolåsens öron och Atlantlåsets avbrutna delar bärgas 
från vraket."  

Trots denna begäran, som aldrig uppfylldes, gjorde VTT (Karppinen) sedan flera utredningar 1995-1997 för att 
bevisa det som påståtts redan i december 1994. 

För att göra en ordentlig hållfasthetsanalys av visirlåsen är det nödvändigt att beskriva den miljö där låsen 
används och de belastningar som låsen utsätts för. Vädret var inte särskilt hårt vid olyckstillfället (sydväst, 
styrka 7 Beaufort, 4,3 m vågor). Det verkar som bara en mycket enkel hydrodynamisk belastningsberäkning 
gjordes av den totala belastningen på visiret av oregelbundna vågkrafter i överbyggnadens förkant. En så enkel 
uppskattning säger inte hur mycket belastning som överförs av varje lås, varje gångjärn och andra 
kontaktpunkter, speciellt tätningslisterna och styrpyramiderna, mellan visir och skrov och i vilken ordning lås 
och gångjärn eventuellt brister (se vidare del 3). 

I detta fall antog Kommissionen att bara en utvändig, oregelbunden belastning verkade på 
visiret/överbyggnaden snett uppåt och bakåt, när visiret/överbyggnaden temporärt kom under vatten vid en 
stampning. 

Kommissionen undersökte aldrig om belastningen kunde vara extra vikt av vatten som läckt in i visiret, som 
föreslagits av den tyska expertgruppen, och som verkade i framåt och nedåt riktning. 

Kommissionen beaktade inte möjligheten att belastningen kunde ha varit i sidled (kortvarig stötkraft 10 gånger 
större än en utvändig oregelbunden vågbelastning) efter att färjan hade krängt, som författaren hade 
föreslagit, eller en explosion i överbyggnaden mellan visir och ramp som föreslagits senare 3.18. Det fanns 
alltså minst fyra möjligheter hur visiret lossnade från färjan - om det ens lossnade, men bara en möjlighet 
utreddes. 

När hållfasthetsanalysen är avslutad skall man bedöma om resultaten uppfyller gällande krav. Om hållfastheten 
inte uppfyller kraven, så kan fel uppstå. 

Det finns två typer av fel i detta fall - sprickor och dragbelastningsskador. 

Sprickor uppträder vid lägre, upprepade överbelastningar. Dragbelastningsskador (deformation, ituslitning) 
uppträder när belastningen verkligen är för stor. Det kan leda till plastisk deformation och att låset inte längre 
passar och det kan ju ha hänt tidigare. I detta fall sade Kommissionen att belastningen varit för stor och att 
låsen hade slitits itu (även om vi inte fick veta hur och i vilken ordning låsen och gångjärnen skadats). 
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Låsens svagaste del vid dragbelastning borde ha gått sönder, t.ex. botten(Atlant)låsets visirögla eller själva 
låsbulten 3.7. Nu hade den starkaste delen skadats - det svetsade låshuset på förpiksdäcket. Varför? Något svar 
har aldrig getts. 

Hursomhelst - 'hållfasthetsanalysen' i pressmeddelandet 941215 var inte gjord. Kommissionen (Stenström!) 
publicerade ett resultat innan man ens hade beställt en utredning av KTH och senare VTT. Senare beställde 
Kommissionen flera utredningar och modellförsök, etc. och det verkar som det då alltid var underförstått att 
resultatet alltid måste bli, vad Kommissionen (Stenström) redan hade uttalat under hösten 1994 - styrkan i 
visirlåsen var olyckans huvudorsak. 

RAMPENS LÅS UNDERSÖKTES ALDRIG 

Eftersom det inte var möjligt, skrevs rapporterna med ett obegripligt fikonspråk, så att Kommissionen skulle 
kunna tolka resultaten hur som helst. Men alla utredningar av visirlåsen var ju helt ointressanta, eftersom det 
inte var visiret som orsakade den påstådda vatteninströmningen. Det var ju istället rampen, som aldrig 
öppnades trots Kommissionens upprepade försäkringar av motsatsen, som skulle ha möjliggjort 
vatteninströmning i överbyggnaden (och omedelbar kapsejsning), men det glömde Kommissionen (Stenström) 
bort. Rampens lås undersöktes aldrig. 

FEM OLIKA OLYCKSBESKRIVNINGAR 

Kommissionen hade alltså stora svårigheter att förklara för media i slutet av 1994 vad som verkligen hade 
hänt ombord på 'Estonia'. Detta kan enkelt exemplifieras med vad olika svenska årsböcker 1994 skrev om 
'Estonia'. Författaren antar att de olika bokförlagen tog kontakt med olika medlemmar av Kommission eller 
andra 'experter' för att få en aktuell beskrivning av olyckan. Resultatet blev fem olika beskrivningar: 

(1) Året i Focus 1994, Norstedts Förlag, Stockholm, ISBN 91-1-943462-6 

"... Strax efter midnatt går ett antal häftiga stötar genom 'Estonia' ... en matros sänds ner till bildäck för att 
kontrollera lastbilarnas surrningar och bogrampen, som dessutom övervakas via intern-TV ... Det finns vatten på 
bildäcket - vatten som börjar tränga ner i maskinrummet akterut. Maskinpersonalen rapporterar sina 
iakttagelser till bryggan och lämnar sin arbetsplats under vattenlinjen.  

... Det stod från början klart att den uppfällbara delen av fören, det s.k. bogvisiret, hade slagits bort och orsakat 
att bildäcket vattenfyllts och att färjans stabilitet därmed gått förlorad ... I samband med att bogvisiret knäckts ur 
sina fästen och föll ner ... drogs rampen ner till helt öppet läge." 

Här kan vi notera att, förutom att det fanns vatten på bildäcket i överbyggnaden, vatten började tränga ner i 
maskinrummet akterut - och att det rapporterades av maskinpersonalen 1.48 som sedan lämnar sin 
arbetsplats.  

Vatten i maskinrummet, som kunde ha orsakats av läckage, nämns aldrig senare av Kommissionen. I 
slutrapporten (5) nämner maskinpersonalen aldrig något om vatten i maskinrummet. De stannade kvar minst 
sju minuter efter slagsidan! 

(2) Kamera 94, Bengt Forsberg Förlag, Malmö 1994, ISBN 91-7046-183X  

"Just före halv ett gick en besättningsman ner på bildäck. Jag fick mitt livs chock berättade han senare. Vattnet 
nådde mig redan till knäna. ... (rampen) hade slagits öppen av de våldsamma sjöarna. Vattenmassorna ... gjorde 
(färjan) livsfarligt instabil. Just efter halv två kantrade fartyget helt och sen tog det bara fem minuter innan hon 
sjönk." 

Här kan vi notera att en okänd besättningsman stod till knäna i vatten på bildäcket. Slutrapporten (5) nämner 
naturligtvis inte det.  
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Notera vidare att fartyget sjönk cirka kl. 01.35.  

Kommissionen ändrade tiden senare till efter 01.50. 

(3) Årets Största Händelser i Bilder 1994, Erich Gysling, ISBN 3-906557-04-9  

"I storm och hög sjögång började vatten strömma in genom stävporten och flöda ner i avdelningen under bildäck. 
'Estonia' fick slagsida ... inom några få minuter sjönk fartyget i djupet ... omkring 140 överlevde.  

En expertkommission, som i september 1994 hade granskat 'Estonia' i Sverige kom till resultatet att bogvisiret 
kunde leda till problem om fartyget råkade ut för extrema väderförhållanden. Det var just vad som hände ... den 
28 september. Stävporten slets bort i stormen och vatten började strömma in." 

Här föreslås att olycksscenariet var känt redan innan (sic) olyckan: en expertkommission hade granskat 
'Estonia' innan katastrofen. Inledningsvis säger man att vattnet flödade ner 'i avdelningen' under bildäck, 
men det skedde aldrig enligt Kommission och slutrapport (5). Och 140 överlevde. Och fartyget sjönk strax 
efter slagsidan. 

(4) När Var Hur 1995, Forum, ISBN 91-37-10550-7 

"Vågorna slår in genom en läckande port i fören. Vattnet står snart knähögt på bildäck och strömmar också ner i 
maskinrummet. 'Estonia' blir manöverodugligt. Fartyget hamnar med bredsidan mot vågorna och får slagsida. 
'Estonia' slår runt och sjunker. Förloppet tar sex minuter från första nödanropet. Överlevande berättade att 
fartyget välte och sjönk på bara några minuter." 

Här nämns igen att vattnet stod knähögt på bildäck i överbyggnaden. Och sedan tog det bara sex minuter 
efter nödanropet (mellan kl. 01.22-01.30) när 'Estonia' slår runt - och sjunker(?), dvs cirka kl. 01.35. 

Det verkar vara skrivet av Huss 1.9. 

(5) Anno 94, Corona AB, ISBN 91-564-1994-5 

"'Estonia' får slagsida och sjunker i hårt väder ... (assisterande fartyg/helikoptrar) kan bara rädda 140 personer ... 
Skälet till det snabba olycksförloppet visar sig vara att fartygets bogport slitits loss i den grova sjön. När bildäck 
och maskinrum fylls med vatten förlorar fartyget manöverförmågan." 

Här sägs att maskinrummet fylls med vatten ... och att 140 personer räddades. 

I ovan fem beskrivningar av olyckan säger fyra att maskinrummet (eller en 
avdelning under bildäcket) vattenfylldes tidigt. Denna uppgift, som naturligvis 
tyder på läckage, försvinner totalt i slutrapporten (5). Maskinrummet kan 
naturligtvis inte fyllas via bildäcket - det finns inga öppningar mellan maskinrum 
och bildäck. Maskinpersonalen 1.48 säger sedan i (5) att maskinrummet var 
torrt. Maskinpersonalen ljuger naturligtvis. I två av beskrivningarna nämns att 
vattnet stod knähögt på bildäck. Vi vet naturligtvis vad det skulle ha inneburit - 
omedelbar kapsejsningen och flytning upp och ned. Så var stod vattnet 
knähögt? I maskinrummet? Och två årsböcker säger att 140 överlevde. 
Kommissionen anser att det bara var 137.  Alltså, i december 1994 meddelar 
Kommissionen att (den bristfälliga) styrkan i låsutrustningen orsakat hela 
olyckan, medan olika årsböcker mest talar om vatten i maskinrummet precis 
som 3/M Treu hade meddelat vid en presskonferens olycksdagen (bild t.h.). 

Fig. 1.18.1 

Hur kunde detta missförstånd ha uppkommit? Svenska regeringen var dock nöjd - den trodde på Kommissionen 
och de felaktiga låsen. Vattnet i maskinrummet fick glömmas bort. 

--- 
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53 VTT är finska statens forskningsanstalt. 
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"... (det) är meningslöst att starta en debatt om orsaken till 'Estonia's förlisning innan alla handlingar ligger på bordet, dvs 
när Kommissionens slutrapport är offentlig. Jag vill dock framhålla att bakom innehållet i delrapporten stod en enig 
Kommission med tillgång till högt kvalificerade experter inom det teknikområde som Du företräder".  

Olof Forssberg, 'konsult' till regeringen, till författaren 971030  

"Rapporter, eller relevanta delar av rapporter, om omständigheter och orsaker till en sjöolycka skall slutföras så snabbt som 
är praktiskt möjligt, och skall vara tillgängliga för allmänheten och sjöfartsnäringen med syfte att öka sjösäkerhet och 
marint miljöskydd genom förbättrad medvetenhet om de faktorer som i kombination orsakar sjöolyckor". 

IMO res. A.849 (20) 12.3  

"Rapporter skall innehålla, närhelst möjligt: 
.4 en detaljerad beskrivning av omständigheterna kring olyckan; 
.5 analys och kommentar som skall möjligöra att rapporten når logiska slutsatser eller bedömningar, som fastställer alla 
faktorerna som bidrog till olyckan;' 

IMO res. A.849 (20) 14.6    

"För drygt tio år sedan var vårt land med om en ofattbart stor olycka, Estonia-katastrofen, där 800 (sic) personer 
förolyckades. Tre länders regeringar var inblandade, den estniska, den finska och den svenska. Frågan om orsak till olyckan 
blev snart fördunklad och otydliggjord. Fartyget bärgades aldrig, handläggandet från svensk sida var fumligt och 
amatörmässigt och många otydligheter och frågetecken kvarstår, som kommer att plåga många människor för 
decennier framåt." 

Bo Södersten 
ekonomiprofessor och tidigare s-riksdagsledamot. 
DN Debatt 3 januari 2005  

 

1.19 LAG OM GRAVFRID. OFULLSTÄNDIG DELRAPPORT. TYSKA VARVETS PROTEST. 

FÖRFALSKADE MODELLPROV 

Strax innan och efter Kommissionens möte den 15 december började den svenska regeringen agera mycket 
aktivt. I en rapport den 12 december 1994 hade Sjöfartsverket (Johan Franson personligen) redovisat sittt 
uppdrag från regeringen att genomföra en konsekvensanalys som underlag inför ett samlat ställningstagande 
avseende omhändertagande av de omkomna från 'Estonia'. I rapporten sades bl.a. följande: 

"'Estonia' är 155,4 meter lång och 24,2 meter bred. Hon har tio däck, varav sex med inredning för passagerare och 
besättning. Fartyget kan, förutom besättningen på 150-160 personer, föra högst 2 000 passagerare".  

Det sades inte att det enbart fanns livräddningsutrustning under dävertar för mindre än halva antalet 
personer ombord och att godkänd evakuering och övergivandav färjan innebar att de flesta passagerare 
skulle hoppa i sjön och simma iland - 40 kilometer - om man visste riktningen. Godkänd evakuering innebar 
100% säker död. Det kunde inte Franson meddela. Därför var det lätt att förfalska hela konsekvensanalysen.  

Vidare: 

"Sjöfartsverket har i december 1994 genomfört en undersökning av 'Estonia' på olycksplatsen. Fartyget ligger i en 
sluttning på havsbotten på cirka 80 meters djup. Fartyget ligger på styrbord sida med 115-120 graders slagsida. 
Vissa delar av fartygets inre är relativt lättillgängliga genom bl.a. sönderslagna fönster. Enligt Sjöfartsverkets 
bedömning är det i och för sig möjligt att ta upp mellan 100 och 300 kroppar med hjälp av dykare. För att man 
skall få upp övriga kroppar krävs att hela fartyget tas upp, vilket skulle innebära en påtaglig risk för fragmentering 
av ett antal kroppar ombord. Det är tekniskt möjligt för enskilda dykare att dyka på fartyget för att plundra det". 
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Uppgifterna om bärgning av kroppar var naturligtvis 'i och för sig' helt vilseledande - att man inte kunde bärga 
350-650 omkomna. Dels anges ej totala antalet kroppar, dels anges ej underlaget för Sjöfartsverkets 
bedömning. Större delen av däckshuset med kroppar var lättillgängligt och Stolt-Comex var beredd att 
genomsöka det och ta upp alla kroppar man fann. Som framgår av 1.16 hade man inte gjort en fullständig 
undersökning av vraket utan sysslat med annan oredovisad verksamhet. 

Regeringen beslutade den 15 december 1994 att 'Estonia' inte skulle bärgas och att några åtgärder för att ta 
upp de omkomna inte skulle vidtas. Samma dag som Kommissionen sammanträdde för tredje gången 1.17, 
långt innan slutrapporten (5) publicerades och långt innan man visste definitvt vad som hänt, beslöt alltså 
svenska regeringen att bärgning var uteslutet. 

Hur regeringen fattade sitt beslut finns beskrivet i (25) sid 115. Efter föredragningar av Johan Franson och Jan-
Olof Selén 1.16 men utan remissförfarande 

"känner (Ines Uusmann) mer och mer att det inte är möjligt att genomföra en bärgning av 'Estonia..." 

Beslutet att inte bärga var rent känslomässigt - naturligtvis grundat på vilseledande uppgifter från bl.a. Franson 
och Selén 

I regeringsbeslutet den 15 december 1994 sades vidare att platsen där fartyget förliste skulle betraktas som en 
gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekterades skulle fartyget täckas över och särskilda åtgärder 
vidtas i samarbete med de estniska och finländska regeringarna för att skydda gravplatsen rättsligt. 

Det innebar naturligtvis att ytterligare undersökning av vraket blev omöjligt.  

Naturligtvis utnyttjade Kommissionen detta faktum till egen fördel. Inga ytterligare bevis från vrakplatsen 
kunde i princip säkras. Och detta var ett rent svenskt beslut - ester och finnar var inte tillfrågade. Det skedde 
senare. 

I tidigare kapitel har visats hur undersökningar av vraket manipulerades i oktober och december 1994. Om 
svenska regeringen var medveten om dessa manipulationer kan diskuteras, men svenska regeringens beslut 
den 15 december 1994 att täcka över 'Estonia'-vraket var, och är, misstänkt förhastat. Olycksutredningen hade 
knappast påbörjats, när svenska regeringen beslutade att omöjliggöra ytterligare undersökning av vraket. 

BETONGÖVERTÄCKNING MED SKALKONSTRUKTION 

Sjöfartsverket (Johan Franson personligen igen) redovisade i en rapport den 10 februari 1995 sitt uppdrag från 
regeringen att lämna förslag bl.a. om hur 'Estonia' skulle täckas över. I rapporten Övertäckning Estonia 
redogjordes för olika metoder för att täcka över vraket. Sjöfartsverket föreslog att 'Estonia' täcktes med en 
skalkonstruktion av betong. I rapporten angavs att denna metod för tankarna till ett mausoleum. Av rapporten 
framgick att 'Estonia' när hon sjönk hade ungefär 200 ton eldningsolja och 40 ton dieselolja ombord. 

Regeringen beslutade den 2 mars 1995 att uppdra åt Sjöfartsverket att i huvudsaklig överensstämmelse med 
vad som redovisats i rapporten Övertäckning Estonia upphandla och låta genomföra en övertäckning av 
'Estonia' med en skalkonstruktion av betong. I beslutet angavs att det vid uppdragets genomförande särskilt 
skulle beaktas att platsen där fartyget förliste skulle betraktas som en gravplats. Vidare skulle hänsyn tas till de 
miljömässiga konsekvenserna. I beslutet sades vidare att Sjöfartsverket skulle leda arbetet med övertäckningen 
samt att uppdraget skulle genomföras i samråd med ansvarig finländsk myndighet. 

Att Sjöfartsverket saknade all kompetens och expertis för att leda arbetet att täcka över skeppsvrak på en 
havsbotten har aldrig påtalats.  

 



176 
 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVSÄGER SIG ÄGANDERÄTTEN 

'Estonia' ägdes vid olyckstillfället av ett cypriotiskt bolag, Estline Marine Company Ltd. Detta bolag ägdes i sin 
tur till lika delar av Estonia Shipping Company (ägare var estniska staten) och det svenska bolaget Nordström & 
Thulin AB (som numera har lagts ner). Estline Marine Company Ltd hade hyrt ut fartyget på så kallad bareboat-
basis till ett estniskt bolag. Detta hyresförhållande upphörde emellertid i och med förlisningen. Det 
försäkringsbolag som hade meddelat kaskoförsäkring för 'Estonia' hade skriftligen avstått från alla anspråk på 
fartyget. Äganderätten till 'Estonia' tillkom således utan inskränkning Estline Marine Company Ltd. Bolaget 
hade den 20 januari 1995 tillskrivit de estniska och svenska regeringarna med anledning av de berörda 
regeringarnas planer på att tillse att vraket blev skyddad gravplats. Därvid hade bolaget förklarat att det stod 
regeringarna fritt att, i den mån de så önskade eller ansåg nödvändigt, överta eller utöva de rättigheter i 
förhållande till vraket som bolaget hade som ägare. Bolaget hade vidare förklarat att det godtog en 
övertäckning av vraket för att hindra plundring. 

Lastägare, anhöriga till omkomna och överlevande från olyckan tillfrågades aldrig om de ville att deras 
ägodelar skulle bärgas eller täckas över. 

Med anledning av regeringens beslut den 15 december 1994 tog Utrikesdepartementet kontakt med de 
estniska och finländska regeringarna för att komma fram till vilka rättsliga åtgärder som kunde vara lämpliga 
och möjliga för att skydda fartyget på förlisningsplatsen. Båda regeringarna förklarade sig intresserade av att 
delta i gemensamma överläggningar i frågan. Vid ett möte den 16 januari 1995 i Stockholm nåddes enighet om 
att de tre länderna var för sig skulle införa nationell lagstiftning som straffbelade verksamhet som skulle störa 
gravfriden vid vraket samt att en internationell överenskommelse som angav ramen för en sådan lagstiftning 
skulle ingås. 

Vid ett uppföljningsmöte den 7 februari 1995 i Tallinn slutfördes arbetet med den internationella 
överenskommelsen som senare undertecknades där den 23 februari 1995. Vidare diskuterades de närmare 
principerna för de nationella lagstiftningsåtgärderna. Även i denna del hade staterna i huvudsak samma syn. 
Överenskommelsen mellan Estland, Finland och Sverige innehöll bl.a. att vraket efter 'Estonia' och ett visst 
anslutande område i Östersjön skulle betraktas som ett sista vilorum för dem som omkom vid katastrofen och 
som sådant tillägnas tillbörlig respekt. I överenskommelsen sades vidare att 'Estonia' inte skulle bärgas. 
Verksamhet som stör offrens sista vilorum skulle enligt överenskommelsen kriminaliseras. I paragraf 4.1 av 
avtalet sägs: 

"De avtalsslutande parterna åtar sig att i enlighet med sina nationella förfaranden införa lagstiftning som syftar 
till att kriminalisera all verksamhet som stör offrens sista vilorum, särskilt dykning eller annan verksamhet i syfte 
att ta upp offren eller egendom från vraket eller havsbottnen". 

Det torde innebära att dykning enbart för att, t.ex. säkra bevis o.dyl. torde vara möjlig. 

GRAVFRIDSLAGEN 

Skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget 'Estonia' beskrivs i svenska regeringens proposition 
1994/95:190 . Regeringen överlämnade denna proposition till riksdagen den 30 mars 1995. Den var signerad av 
statsminister Ingvar Carlsson och justitieminister Laila Freivalds. 

I propositionen föreslogs en särskild strafflag om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget 
'Estonia'. Enligt förslaget fick dykning och annan undervattensverksamhet inte bedrivas i vraket eller inom ett 
anslutande område i Östersjön. Den som bryter mot förbudet skulle kunna dömas till böter eller fängelse i 
högst två år. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1995. 

I lagen föreskrevs följande: 

Lag om gravfrid i och vid Estonia  
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1 § I denna lag finns bestämmelser till skydd för gravfriden i vraket efter passagerarfartyget 'Estonia' och i ett 
anslutande område i Östersjön. Det skyddade området är rektangulärt och har, enligt det geodetiska 
referenssystemet World Geodetic System 1984 (WGS 84), följande positioner som hörn. 

1. 59 grader 23,500 minuter nordlig bredd, 21 grader 40,000 minuter östlig längd 

2. 59 grader 23,500 minuter nordlig bredd, 21 grader 42,000 minuter östlig längd 

3. 59 grader 22,500 minuter nordlig bredd, 21 grader 42,000 minuter östlig längd 

4. 59 grader 22,500 minuter nordlig bredd, 21 grader 40,000 minuter östlig längd  

2 § Dykning och annan undervattensverksamhet får inte bedrivas i vraket efter passagerarfartyget 'Estonia' eller 
inom det område som anges i 1 § andra stycket. Förbudet gäller dock inte verksamhet som avser att täcka över 
eller skydda vraket eller att förhindra förorening av den marina miljön från vraket, om verksamheten bedrivs av 
en myndighet i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan myndighet. 

3 § Den som uppsåtligen bryter mot 2 § döms till böter eller fängelse i högst två år. För försök döms till ansvar 
enligt 23 kap. brottsbalken. 

4 § Föremål som någon har kommit över vid brott mot denna lag eller föremålets värde skall förklaras förverkat, 
om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ersättning som har lämnats till den som har begått ett sådant 
brott. Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott mot denna lag får förklaras förverkad, om det behövs 
för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. I stället för egendomen kan dess värde förklaras 
förverkat. 

5 § För brott mot denna lag döms vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig. 

Med ovan lag tror alltså den svenska regeringen att den kan förhindra all framtida ytterligare undersökning av 
vraket för att fastställa olycksorsaken. Det är ur denna synvinkel som den s.k. Delrapporten (16) måste ses. Nu 
var det fritt fram för Kommissionen att hitta på vad som helst om olycksorsaken. 

DELRAPPORTEN - INTE ETT ENDA BEVIS PUBLICERAT 

Delrapporten (16) på 32 sidor utgiven i april 1995 är en teknisk rapport, som bara behandlar det påstått 
felaktiga visiret. Delrapporten innehåller inte ett ord om läckage, länspumpar, vattentäta dörrar, 
livräddningsutrustning, tekniskt underhåll, etc. eller vad som händer med stabiliteten efter att rampen dragits 
ut. Olycksförloppet 1.9 och vittnesuppgifter rapporterades inte alls 2.1 - man visste ju inte hur man skulle 
presentera dessa. Kommissionen sade istället att 

"Denna delrapport måste läsas under beaktande av dess begränsade innehåll och inga slutledningar om orsakerna 
till olyckan skall dras förrän den slutliga rapporten blivit tillgänglig" och  

"Slutrapporten, som kommer att utges senare, kommer också att innefatta alla övriga faktorer och 
omständigheter som har bidragit till olyckan".  

Trots att inga slutledningar skall dras, upprepar delrapporten naturligtvis olycksorsaken som meddelats 17 
oktober, 1994 1.12 och det var inte mycket att rapportera i media. Delrapporten var därför också helt 
medveten desinformation från Kommissionens sida, så Kommissionen var lite orolig hur delrapporten skulle 
mottagas. Reaktionen blev ljum. Allmänheten hade förlorat intresset. 

Eftersom det var känt innan delrapporten publicerades att den förklarade varvet som byggt 'Estonia' ansvarigt 
för konstruktion och tillverkning 1979 av de påstått felaktiga visirlåsen 1.22, så hade varvet tidigare föreslagit 
att visiret hade fallit av från färjan av en annan orsak. Varvet föreslog informellt, redan hösten 1994 - det anade 
inte då att det redan var utsett till syndabock, helt enkelt att visirets underhåll var eftersatt efter fjorton år och 
att styrkan i låsen hade minskat. Man tillade att, pga dåligt underhåll, så läckte också visiret, så att det hade 
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fyllts upp med vatten under det dåliga vädret och att den extra vikten hade brutit av gångjärnen och att visiret 
tippade framåt och bröt av låsen. Kommissionen avfärdade tyskarnas förslag utan kommentar. 

Olyckan 'initierades av för svaga låsanordningar' av visiret. 

Istället skrev Kommissionen i delrapportens förord:- 

'Kommissionen har tidigare fastlagt54 att olyckan initierades av att låsanordningarna för bogvisiret inte kunde 
motstå de belastningar som de utsattes för under rådande förhållanden i fråga om fart, kurs och sjögång. Denna 
slutsats gäller fortfarande'. 

och 

'Innehållet i denna delrapport kan komma att kompletteras och omarbetas … men det får antas att alla fakta och 
slutledningar som nu läggs fram kommer att förbli oförändrade i sak'.55  

Det häpnadsväckande olycksförloppet, som fastställts bara nitton dagar efter olyckan, bekräftades ånyo som 
sanning och fakta. Olyckan 'initierades av för svaga låsanordningar' av visiret. Visiret hade fallit av från färjan, 
när den var på väg (skeppet var annars oskadat) kl. 01.15 mot Sverige. Vatten hade trängt in vid den främre 
rampen, som hade öppnats helt och sedan stängts (eftersom den oskadade rampen befanns vara stängd nere 
på vraket). Skeppet hade kapsejsat (sic), dvs tippat över och sjunkit (borde ha flutit upp och ned), medan 
överlevande passagerare berättade om plötslig >30 grader styrbords krängning redan kl. 01.02/5 och och att 
skeppet rätade upp sig och blev stabilt igen vid 15 graders slagsida 2.1, dvs inte kapsejsade vilket antydde 
skrovläckage som orsak, och endast sjönk långsamt, vilket tillät minst 230 personer att överge skeppet och 137 
att överleva. Alla förväntade sig att slutrapporten var en formalitet som skulle publiceras ett par månader 
senare. Man fick vänta i 32 månader på slutrapporten på engelska och 44 månader på slutrapporten på 
svenska. Under den tiden avled två ledamöter och experter i Kommissionen och fem ledamöter och experter 
avskedades eller avgick på egen begäran 1.20. Det tyder naturligtvis på stora problem inom Kommissionen att 
sätta ihop slutrapporten baserad på delrapporten och förfalskade vittnesmål. 

OBEVISADE SLUTSATSER 

Delrapporten (16) presenterade (sid 31) nämligen nio slutsatser eller slutledningar, som numera (år 2000) 
verkar helt löst underbyggda. 

· Först säger man att skeppet kapsejsade på grund av stora vattenmängder på bildäcket, att 'Estonia' 
förlorade stabiliteten och att däckshuset vattenfylldes. I verkligheten kapsejsade aldrig 'Estonia' och hon 
förlorade aldrig stabiliteten, när däckshuset vattenfylldes. Hon flöt ju stabilt på sidan i minst 35 minuter, 
medan hon krängde och sjönk. Det var inte möjligt med vatten på bildäck!  

Om däckshuset vattenfylldes, när det var vatten på bildäck, borde slutledningen ha varit att 'Estonia' skulle ha 
omedelbart slagit runt - kapsejsat - och flutit upp och ned 1.9, 2.16 och 2.17. 

· Sedan anger man det självklara att olyckan inträffade under hårt väder och att likartade förhållanden bara 
förekommit två gånger under den tid 'Estonia' var på traden sedan februari 1993. Detta påstående hade redan 
dementerats av, t.ex. kapten Esa Mäkelä på 'Silja Europa' som gick exakt samma trad exakt samma dagar och 
som meddelade i november 1994 att liknande väder hade förekommit ofta vintern 1993/4. Samma uppgift gav 
svenska SMHI. Det verkar som man manipulerade väderuppgifterna - full storm bröt inte ut förrän sex timmar 
efter olyckan. 

· Den tredje slutledningen var att visirets låsanordningar brustit, pga rådande fart, kurs och sjöhävning. Det 
var ju det som skulle bevisas, men istället bara påstod man det. Att t.ex. det nedersta låset - Atlantlåset - 
kunde ha varit skadat innan olyckan och ej användes påtalas ej. 
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· För det fjärde påstod man att visirlåsen var tillverkade med mindre hållfasthet än vad som erfordrades enligt 
beräkningarna, och att när varvet tillverkade visiret, så saknades tillräckligt detaljerade installationsanvisningar. 
När man meddelade detta hade Kommissionen inte undersökt eller utrett låsens skick vid olyckstillfället. Man 
hade inte heller frågat varvet (sic), hur de hade konstruerat och tillverkat låsen, eller vad det var för 
beräkningar som använts. Det gjorde man betydligt senare 1.1, 1.22 och 3.6. 

· För det femte sade Kommissionen att, efter låsen gått sönder, så hade visiret slagit mot stäven (förpiksdäcket) 
under tio minuter efter kl. 01.00 och att dessa slag var tydligt hörbara bland passagerare och besättning. Men 
trots att besättningen alltså enligt uppgift hörde under tio minuter att något var fel, så gjorde den ingenting, 
t.ex. sänkte farten. Det var full fart tills slagsidan uppstod. Slutrapporten (5) meddelar liknade uppgifter och 
klandrar inte besättningen. Det är konstigt. I verkligheten var det ytterst få passagerare som hade hört konstiga 
ljud - de flesta talar om två smällar cirka kl. 00.55-01.00. Det är allt 2.1. Ingen besättningsman har meddelat att 
han hört upprepade slag mot stäven - se kapitel 6 i (5). 

Förpiksdäcket är inte ens skadat 3.9. 

· Sedan är det ett skutt i slutsatserna eller slutledningarna - ingen uppgift varför visirets gångjärn på backdäck 4 
förut gått sönder anges. Gångjärnen hade enligt andra uttalanden av Kommissionen gått sönder av en 
momentan överbelastning under dragning (utåt, föröver?) >700 ton, brottytorna uppgavs visa detta, men 
varifrån denna dragkraft kom visste inte Kommissionen säkert. Man talade om hävstångsverkan i kombination 
med masskrafter, men det var bara struntprat 3.9. Faktum är att Kommissionen inte kunde visa varför de 
mycket starka gångjärnen gick av.56 

· Som sjätte slutsats meddelade Kommissionen att visiret hade dragit ut rampen. Men varken del- eller 
slutrapporterna visar några bilder av dessa påstådda skador, som visar att rampen någonsin varit öppen eller 
låsen rivits sönder. Delrapporten kunde naturligtvis inte meddela vad som skulle ha hänt om rampen 
verkligen hade dragits ut helt - knäckt ramp och omedelbar kapsejsning, pga enormt vatteninflöde. 

Att rampen aldrig var öppen visas i 1.10 och 3.10, dvs delrapporten var här rent lögnaktig! Man var tvungen att 
upprepa lögnen från den 15 december 1.17. Det stora, sprängda hålet mitt i styrbords frontskott vid rampen 
nämndes naturligtvis ej. 

· Sedan sade Kommissionen att klassningssällskapens konstruktionskrav beträffande bogportar hade förstärkts 
sedan 'Estonia' byggts. Tyvärr meddelade inte Kommissionen att ansvaret för skrovdörrars styrka, etc. tillhörde 
Estlands sjöfartsadministration enligt regel 12 i lastlinjekonventionen 1966. 

· Den åttonde slutsatsen var att 'Estonia' saknade kollisionsskott på bildäcket (2,5 meter över vattenlinjen). 
Denna slutsats är korrekt och man undrar förstås vem som bär ansvaret för detta (svaret är naturligtvis 
Estlands sjöfartsadministration) och om det hade något inflytande på olycksförloppet, när rampen var stängd. 

· Den sista slutsatsen var att full kunskap om de berörda problemen saknades hos berörda parter, inklusive 
myndigheter, varv, rederier och fartygsbefäl. Denna slutsats är intressant, eftersom Kommissionen enbart 
tillåtit representanter för myndigheter att ingå som observatörer i utredningen. Varv, rederier, fack eller 
fartygsbefäl, fick inte vara med i utredningen, och det var då bekvämt att skylla på dem. Klassningssällskapen 
fick inte heller vara med. Några möten med representanter för varv, rederier och klassningssällskap finns inte 
dokumenterade i perioden oktober 1994 - april 1995 utan det verkar som om denna slutsats var helt tagen ur 
luften. Slutrapporten kritiserar senare aldrig Estlands, Finlands eller Sveriges sjöfartsadministrationer på något 
vis, dvs de kom ut helt rentvådda ur en mycket smutsig historia. Man nämnde inte heller klassningssällskapen, 
som ju enligt uppgift (sjunde slutsatsen) hade skärpt sina regler för visir efter att 'Estonia' byggdes utan att ha 
krävt att tidigare visir förstärktes. 

UTELÄMNADE UPPGIFTER 

Delrapporten är naturligtvis mycket enkel att kritisera (förutom att den innehåller rena lögner och 
historieförfalskning). 
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· Den nämner inte med ett ord det faktum att farten var oförändrad fram tills efter slagsidan uppstod, trots att 
besättning och passagerare under minst 10 minuter före slagsidan hörde visiret slå upp och ned mot 
förpiksdäcket. Besättningens agerande under olyckan berörs inte med ett ord i delrapporten. 

· Den säger inte att färjan bara var konstruerad för skyddad kustfart mellan Finland och Sverige. Färjan borde 
ha förstärkts i fören och öppningar i de vattentäta skotten i skrovet borde ha stängts permanent och färjan 
borde ha försetts med bättre livräddningsutrustning, när flaggan, traden och förutsättningarna ändrades 1993. 
Detta är rutin, när färjor byter ägare och trad. Delrapporten säger inte ens att den estniska myndigheten borde 
ha beordrat rederiet att stänga alla vattentäta dörrar ombord till sjöss. Estniska sjöfartsmyndigheter hade inte 
ens försett 'Estonia' med en godkänd stabilitetsbok 2.17, korrekt evakueringsplan 1.33, etc. 

· Den förklarar inte hur visiret förlorades 1 570 meter väster om vraket eller färjans kurs och fart före 
respektive efter visirets avskiljande 1.14. Tidsförloppet kunde inte preciseras! Att Utö-plotten försvunnit nämns 
inte. 

· Den nämner inte och förklarar inte den plötsliga slagsidan >30 grader styrbord cirka kl. 01.02 och hur skeppet 
blev stabilt igen vid 15 graders krängning. Någon stabilitetsberäkning visades inte i delrapporten, dvs att 
'Estonia' skulle slagit runt med vatten på bildäcket i överbyggnaden. Huss beräkningar 1.9 och 1.15 var 
hemligstämplade, när slutrapporten (5) publicerades. 

· Den förklarar inte varför skeppet sjönk överhuvudtaget och innehåller inte detaljer varken om länspumpar 
som pumpade eller de öppna, vattentäta dörrarna. 

· Den förklarar ingenting hur innerrampens lås var konstruerade och hur de gick sönder. Att låsen kanske inte 
var stängda övervägs ej. 

· Den nämner inget om de överlevande passagerarnas uttalanden, speciellt tiden för slagsidan eller vatten på 
däck.1. 

· Den nämner inga andra möjliga olycksorsaker, än den teori som meddelades sex dagar och konfirmerades 
nitton dagar efter olyckan. 

· Den förklarar inte nöjaktigt varifrån vattnet på däck 1 nere i skrovet kom, som observerades av många 
överlevande, och varför så många personer från däck 1 hann evakuera sina hytter långt innan slagsidan 
plötsligt uppstod. 

· Den förklarar inte hur vittnena i maskinkontrollrummet kunde evakuera fartyget mellan kl. 01.20-01.30, när 
krängningen var stor >60-70-90 grader och då >500 passagerare var instängda i skeppet 1.48. Alla överlevande 
passagerare hade reagerat omedelbart och rusat, så fort de kunde, upp till öppna däck, medan Kommissionens 
stjärnvittnen hade stannat kvar på sina poster i sju till nio minuter. 

· Den nämner inte alla möjliga belastningsmöjligheter som kan leda till visirets avskiljande 1.18. 

· Den klargör inte den främre, inre, oskadade rampens häpnadsväckande uppvisning, som först sågs läckande 
kl. 01.15 (eller nästan stängd efter slagsidan), vilket tillät lite vatten att komma in, och som senare påstods vara 
helt uppriven och tillät stora mängder vatten - 2 000 ton? - att komma in på bildäck i överbyggnaden, så att 
slagsida plötsligt uppstod, och som slutligen stängde sig själv, så att det tog lång tid för skeppet att kränga 90 
grader, men inte tippa helt runt, utan så det sjönk (det behövs 6 000 ton vatten i skrovet under bildäck för att 
sjunka), istället för att flyta upp och ned, etc. 1.9 och 1.13-4). Rampen sågs stängd cirka kl. 01.30. 

Delrapporten innehåller också tre rekommendationer baserade på aktuella fakta om Estoniaolyckan, dvs att: 

1. kräva modifiering av befintliga färjor så att de överensstämmer med gällande internationella regler såvitt 
gäller säkerhet. 
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Kommentar: Enligt Kommissionen överenstämde Estonia med alla gällande internationella regler och var i 
perfekt skick, etc. utom två - att bogrampen satt ett par meter för långt förut i överbyggnaden och visirlåsen 
var feltillverkade. Det kan ju knappast vara anledningen till denna drakoniska rekommendation - att befintliga 
färjor skall modifieras eftersom de inte överensstämmer med reglerna. Några exempel på färjor som ej 
uppfyllde reglerna gavs ej heller i delrapporten och inga åtgärder vidtogs senare av svenska och finska 
sjöfartsverken för att uppfylla rekommendationen (alla befintliga visir var ju redan i ordning). 

2. kräva att bogarrangemang på färjor ... inte kan få förödande effekter på fartygets säkerhet ... 

Kommentar: Efter olyckan svetsades ett antal visir igen på färjor i Skandinavien, men i övriga världen fortsatte 
man med oförändrade arrangemeng. Senare öppnade man de igensvetsade visiren och fortsatte som vanligt. 
Världens rederier och sjöfartsadministrationer, inkl. Sveriges, struntade totalt i denna rekommendation. 

3. kräva, inom kortast rimliga tidintervall, att ro-ro färjor skall ha sådana arrangemenang inbyggda att 
vattenfyllning av stora däcksytor inta kan äventyra fartygets stabilitet. 

Kommentar: Resultatet blev den s.k. Stockholmsöverenskommelsen som FN's sjöfartsorganisation IMO ej 
anammade som internationell standard. Stockholmsöverenskommelsen antar att en färja har kolliderat i svårt 
väder och flyter med två vattentäta skrovavdelningar fyllda och att sedan vatten på bildäck inte skall äventyra 
stabiliteten. Så inte heller denna rekommendation antogs internationellt. Men rekommendationen visar att 
Kommissionen hade studerat Estonias stabilitet med vatten på stora däcksytor och borde ha vetat att viss 
mängd vatten instängt på en däcksyta över vattenlinjen leder till omedelbar kapsejsning pga ett krängande 
moment som gör att fartyget slår runt flyter upp och ner, och att vatten instängt på en däcksyta under 
vattenlinjen leder till nersatt metacenterhöjd som minskar intialstabiliteten vilket också kan leda till 
kapsejsning (jfr 1.9) men knappast till sjunkning. Och Estonia sjönk ju utan att kapsejsa. 

Nu i efterhand (år 2000) är det lätt att se att hela delrapporten var en intellektuellt ohederlig fantasiprodukt 
- desinformation, historieförfalskning - producerad av främst Stenström och Forssberg.57  

Bara Stenström kunde (bort)förklara alla oklarheter.58 Övriga medlemmar - alla eniga om innehållet - ägnade 
sig åt att älta delrapportens utsagor utan att kunna förklara dem. Det framgår av dokument i SHK-arkivet att 
Forssberg och Stenström oroade sig för hur delrapporten skulle tas emot. Reaktionen i media blev ljum, 
eftersom delrapporten bara upprepade tidigare uppgifter som ingen hade ifrågasatt. Men det hjälpte ju 
knappast Kommissionen. Den skulle ju ändå bevisa alla utsagor i delrapporten i slutrapporten (5). 

TYSKA PROTESTER 

Först den 3 augusti 1995 gjorde den tyska expertgruppen en presentation för Kommissionen, där man totalt 
underkände delrapporten. Presentationens innehåll repeterades skriftligt både den 14 augusti och 11 oktober 
1995 till Kommissionen som hemligstämplade tyskarnas brev/rapporter (akter B104** och B122** i SHK's 
Estonia-arkiv) enligt svensk sekretesslag. 

Tyska brevet (51 sidor) i akt B104** är daterad 14 augusti 1995 och bekräftar vad som meddelats den 3 augusti 
1995, bl.a. följande (sid 46) efter att med foton, bilder och andra uppgifter underbyggt uppgifterna: 

'Estonia' hade följande tekniska fel innan avgång Tallin den 27 September 1994: 

a. Visirets stävskena var deformerad - inböjd - i undre delen så att en öppning uppstått - läckage.  

b. Eftersom visiret inte kunde vila på stävskenan, vilade det på sin egen botten (som i sin tur vilade 
mot förpiksdäcket). 

c. Spruckna svetsar mellan visirets botten/skrovsida och i pyramidfickan/visirbotten som resulterat i 
ytterligare läckage. 
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d. Kraftiga bucklor och deformation i visirets skrovplåt och förstyvningar på babords sida och i 
förändan. 

e. Dåligt reparerat stöd för babords lyfthydraulik. 

f. Försvunna/skadade tätningslister. 

g. Visirets gångjärns bussningar med dålig svetsning; brännmärken, utmattningssprickor, 
utmattningskorrosion. 

h. Visirets geometri hade ändrats - passformen var skadad (dvs det gick inte att låsa) 

i. Atlantlåset fungerade inte korrekt: magnetkontakter bortplockade och otillräckligt eller inte alls 
svetsade stödbrickor och ingen möjlighet för bryggan att veta om låsbulten var i låst läge; vilket den 
troligtvis inte var. 

k. Manuella sidolås ej använda. 

l. Rampen troligtvis ej stängd (senare klargjort med att rampen ej var låst utan surrad med en tross 
runt toppen av rampen säkrad på väderdäcket). 

m. Rampens indikeringsljus på bryggan ur funktion (om ej manipulerade att alltid visa stängt) och 
ljusen på bildäck defekta (om ej också manipulerade att alltid visa stängt - grönt ljus). 

Även en lekman förstår att ovan fel innebar att visiret (och rampen) inte bara var skadat; underhållet måste ha 
varit eftersatt. 

Tyskarnas första rapport - B104** ovan - diskuterades vid Kommissionens sjunde arbetsmöte den 22 och 23 
augusti 1995. Där nämns alltså klart och tydligt att visirets underhållet var eftersatt och att rampen ej var låst. 
Händelseförloppet beskrivs också annorlunda. 

Tyskarnas kritiska rapporter nämns sedan inte alls i slutrapporten (5) 1.22, 3.13 och Appendix 5 - kollusion! 
Kommissionen sammanfattade i protokollet istället tyskarnas synpunkter att 

"deras synsätt är annorlunda och de försöker finna ett samband mellan olyckan och fartygets underhåll". 

Det var allt! Tyskarnas annorlunda synsätt bedömdes sedan aldrig av Kommissionen. I slutrapporten (5) 1.21 
nämns ovan inte med ett ord. Istället säger Kommissionen (sid 35 i (5)) att 

"Personer som medverkat vid underhållet av fartyget under de olika skedena av dess historia har i regel uttryckt 
belåtenhet med fartyget som ansågs vara väl fungerande och problemfritt".  

Det var en elegant bortdribbling av frågan om fartygets underhåll - hänvisa till olika, okända personer. Att 
underhållet kunde ha eftersatts av den sista redaren januari 1993-september 1994 utreds alltså ej av 
Kommissionen - ägarna satt ju själva med där (se vidare intervju med Estlinekaptenen Erich Moik i 1.46. 

I nästa tyska brev den 10 november 1995 - B122** - visar tyskarna på direkta fel i delrapporten (16). Det blev 
naturligtvis ingen reaktion hos Kommissionen som istället hemligstämplade brevet! 

EN INTRESSANT LÖGN I DELRAPPORTEN 

En intressant lögn i delrapporten (16) (kapitel 3.4.3) är uppgiften att  
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"Omfattande simulering av de krafter som uppkommer under olika sjöförhållanden har utförts (sic) och kommer 
att redovisas i detalj i slutrapporten". 

Ingen simulering (eller modellprov) av krafterna hade gjorts när delrapporten skrevs i mars 1995 och senare 
modellprov och simuleringar (se nedan) fick därför förfalskas för att upprätthålla skenet att stora krafter 
uppträder på visir i fyra, fem meters vågor när i verkligheten krafterna är obetydliga. 

FÖRSTÄRKT DESINFORMATION - FÖRFALSKADE MODELLPROV 

Kommissionen fortsatte regelbundet att sprida desinformation i pressen. Så meddelade t.ex. DN 950831 att 

'En våg kan ha knäckt 'Estonia' - prov ger ny bild av katastrofen'. 

Stenström meddelade att mätningar vid modellprov av SSPA Marin AB i Göteborg visade att om 
'Estonia' körde i 14,5 knop i det väder som rådde olycksnatten (4,3 meter vågor) räckte kraften i en 
enda stor våg som uppträdde under olycksnatten för att slå sönder hela säkerhetssystemet. 
Förutsättningen var att 'Estonia' rörde sig nedåt mot vågen som närmade sig och att visiret träffades 
av dess kraft precis rakt på. Det hela visades med tre bilder - vågen träffar visiret, alla lås slits sönder 
samtidigt/visiret kom i rörelse och gångjärnen59 (sic) brast och visiret föll av och några sekunder senare 
låg förliga delen av överbyggnaden öppen mot havet - rampen var uppriven. Att Kommissionen 
tidigare meddelat att visiret hade slagit upp och ned mot förpiksdäcket under 10 minuter var alltså 
glömt. Stenström meddelade vidare att 

'Vår ursprungliga teori håller streck; det var låsen som gav vika först - att låsen var för svaga 
konstaterade vi redan i våras - de hade bara en tredjedel av styrkan som krävdes'.  

Som framgår av 3.6, 3.7 och 3.8 kan inte en enda våg slå sönder alla lås samtidigt, men Stenström meddelade 
alltså motsatsen. Stenström glömde också att meddela att modellproven inte alls visade hur några lås skulle ha 
gått sönder. Det var enbart belastningarna på visiret som man hade mätt - inte krafterna i låsen. Och dessa 
chockbelastningar - de varar i millisekunder - var misstänkt stora: > 600 ton var fjärde minut, en gång > 1.000 
ton! Men dessa detaljer nämndes inte. Nu fick istället allmänheten intryck av att SSPA Marin AB officiellt ställde 
sig bakom Kommissionens uppfattning att en våg kunde ha slagit bort visiret. 

Det är mycket sannolikt att artikeln i DN var ett led i vilseledningskampanjen.  

Hur ser ett visir ut? Nedan, figur 1.19.1, visas 'Baltica Kristina' (ex. 'Ilich' ex 'Bore I') som har liknande visir som 
'Estonia'. 
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Figur 1.19.1 - Färja med liknande visir och ramp som 'Estonia's - strax efter avfärd och innan visiret stängts 

Visiret är en rörlig del av främre överbyggnaden ovan vattenlinjen. Det är strömlinjeformat och slår knappast 
stumt mot vattnet utan plöjer undan vågen när fartyget stampar ner under vågorna i sjögång. Olika experter 
hade säkerligen uttryckt tvivel att en eller flera vågor kunde slå bort ett visir av denna typ - det satt ju fast i 
överbygganden högt över vattenlinjen, och när det doppades ner i vattnet i svårt väder kunde man bara 
förvänta sig att den lilla flytkraften inne i det stängda och täta visiret skulle lyfta det tunga visiret - men aldrig 
slå bort det. För att tysta dessa kritiker manipulerade Stenström och Kommissionen modellproven - titta här, sa 
de, i modellprov uppträder 600-tonskrafter - och en 1.000-tonskraft! Nöjda? Tror en normalbegåvad läsare att 
en 1 000-tonskraft kan uppträda på visiret ovan i inte särskilt hårt väder? Det visiret används fortfarande efter 
24 år i Östersjön och har aldrig lossnat eler kommit löst. 

Sannolikt är/var SSPA Marin ABs modellprov förfalskade Appendix 2. Det är inte möjligt att så stora 
belastningar uppträder. Det finns hundratals färjor med liknande visir och som seglar i farvatten med mycket 
svårare väder och inga allvarliga skador - och knappast slitage - har noterats. 

FÖRFALSKADE SIMULERINGAR 

I slutrapporten (5) kapitel 12.2 hänvisar Kommissionen också till matematiska 'simulationer' där liknande 
belastningar räknas fram: 

'... den här använda simuleringsmetoden basers på en ingenjörsmässig metod med vars hjälp våglastens vertikala 
komponent har kunnat beräknas. ... Den numeriska metoden diskuteras närmare i den fullständiga rapporten i 
supplementet. För att utvädera metodens nogrannhet har man jämfört de simulerade vertikala våglasterna med 
resultaten från modellförsöken (sid 156 i (5)).  

Den fullständiga rapporten är supplement No. 408 skriven i december 1995, dvs sju månader efter 
delrapportens publicering. Snusförnuftigt meddelas att den vertikala lasten Fz är 
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Fz = Fi + Frd + Fs + FFK + Fimp + Fst - mvg , där  

Fi = tröghetskraften, 
Frd = hydrodynamisk lyftkraft, 
Fs = hydrostatisk flytkraft 
FFK = Froude-Krylov-kraften, 
Fimp = icke linjär chock/stötkraft, 
Fst = vertikal strömkraft, 
mv = visirets massa = 60 000 kg, 
g = 9,81 m/s² . 

Det ser ju förtroendeingivande ut - och knappast ingenjörsmässigt. Alla kraftkomponenter utom Fimp är mycket 
små - < 10-20 ton (100-200 kN) och når samtidigt knappast upp till visirets egen vikt (60 ton), dvs de lyfter inte 
ens visiret. Men enligt simuleringen blir den simulerade totalkraften Fz ibland > 600 ton!!, dvs 10 ggr större än 
visirets vikt och det skulle alltså vara den icke linjära chock/stötkraften Fimp som plötsligt blir så stor (under 
mycket kort tid). 

Fimp består enligt rapportförfattaren av två delar: 

1. en del som är proportionelig mot den vertikala förändringen i 'added mass' och  

2. en som beror på förändring i dämpning. 

Men det finns inga bevis för det påståendet. Supplement no. 408 är helt enkelt en förfalskning och författaren 
är ingen mindre än Tuomo Karppinen, medlem av Kommissionen. Detta är Kommissionens vanliga 
vilseledningsmetod. Man hänvisar till rapporter i Supplementen - författade av Kommissionen själv - för att 
bevisa lögnerna i slutrapporten (5) och förstärka lögnerna i SSPA Marin ABs rapport. 

Naturligtvis uppträder inte plötsligt 600-tonskrafter på visiret under några millisekunder. Det är en av 
Kommissionens huvudmyter för att vilseleda allmänheten (och naturligtvis skeppsbyggare, etc). 

YTTERLIGARE OKLARHETER 

Hur gångjärnen gick av var fortfarande oklart i DNartikeln. Det var betydligt senare som Stenström kontaktade 
varvet 1.22 hur det hade tillverkat låsen och gångjärn och när korrekta styrkeprov hade gjorts 3.6, dvs 
Stenströms uttalande saknade bevis. Och senare visades att låsen var betydligt starkare än Stenström trodde 
eller meddelade. Hur gångjärnen drogs sönder har aldrig förklarats 3.9. 

Sedan meddelade Stenström att 

'det tog bara tio minuter från det att fartyget fått sin första skada (sic) till dess att hon låg med fören öppen mot 
havet och vågorna rullade in på bildäck'.  

När Stenström gjorde det uttalandet borde han ha vetat eller visste han att vatten på bildäck i överbyggnaden 
skulle ha tippat 'Estonia' upp och ner på några minuter, varefter 'Estonia' skulle ha flutit upp och ned. 

Men DNs reportrar ställde inga kritiska frågor om detta och annat - DN bara rapporterade artigt Stenströms 
obevisade påståenden. Kunde de inte ha frågat, om det hade hjälpt om besättningen sänkte farten under dessa 
tio minuter? Stenström meddelade inte heller hur rampen skulle ha slitits upp - Stenström visste ju vid den 
tidpunkten att rampen aldrig varit öppen och höll tyst om den saken. Avslutningsvis meddelade Stenström att 
slutrapporten på 500 sidor skulle vara klar i mars 1996 och översättningen till svenska i september 1996 
(slutrapporten, 228 sidor, på svenska kom i december 1998!). Det lät ju förtroendeingivande. Desinformationen 
fortsatte. 
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FULL SEKRETESS 

Efter delrapportens publicering möttes Kommissionen ytterligare cirka 15 gånger och försökte skriva ihop 
slutrapporten under 32 månader. Arbetet skedde under full sekretess - allmänheten hade ingen insyn - och 
dokumentationen är ofullständig 1.12. Allt var ju ändå rena svindleriet - hela olycksförloppet var påhittat - de 
flesta 'vetenskapliga' rapporter som inlämnades redigerades för att det skulle passa eller skrevs av 
medlemmarna själva. 

Efter ett par möten delade man upp sig i olika arbetsgrupper som 'utredde' olika saker utan att tydligen 
samarbeta med varandra. Författarens uppfattning är att alla medlemmar och experter i Kommissionen borde 
ha varit medvetna om redan 1995 att utredningen var totalt manipulerad och att de aktivt deltog i denna 
vilseldeningskampanj. Allt tal om att det var ett riktigt utredningsarbete med inslag av seriös diskussion och 
kanske kompromisser om detaljer kan omöjligen vara sant. Kommissionen sade då och då att slutrapporten 
skulle publiceras, t.ex. september 1995, början på 1996, mars 1996, den 1 juli 1996, slutet på 199660, februari 
1997, etc. Det absolut sista mötet var den 12 mars 1997, då man enligt uppgift kom överens om 
slutrapporten61, men inget manus finns arkiverat hos SHK. Slutrapporten (5) publicerades på engelska först den 
3 december 1997. Det verkar som om Kommissionen möttes informellt vid ett flertal senare tillfällen - ingen 
dokumentation finns - mellan den 12 mars och 3 december 1997 och 'redigerade' slutrapporten ytterligare, 
t.ex. finns supplement ingivna som är daterade efter den 12 mars 1997, men det är också möjligt att en extern 
'spökskrivare' skrev slutrapporten. Översättningen till svenska, estniska och finska dröjde ytterligare ett år! 

Att arbetet i Kommissionen var konstigt visas av alla avhopp, avsked och dödsfall som ägde rum 1996-1997. 
Sannolikt var hela utredningen en 'show'. De riktiga uppdragsgivarna hade väl hoppats att Kommissionen skulle 
kunna publicera en falsk slutrapport snabbt, men den förhoppningen grusades nog. En spökskrivare fick nog ta 
över arbetet att sätta ihop slutrapporten sommaren 1997 4.5. 

--- 

54 Kommissionen hade naturligtvis inte fastlagt (concluded) någonting tidigare - man hade påstått att visiret hade trillat av under gång, etc., 
i pressuttalanden, men inget var bevisat eller fastlagt. Delrapporten innehöll inga bevis heller - det var mest lösa påståenden.  

55 Flera slutledningar ändrades i slutrapporten (5), t.ex. hur visirets gångjärn gick sönder 3.9. Men det ändrade inte den påstådda 
olycksorsaken. 

56 En explosion mellan visir och ramp skulle kunna åstadkomma en momentan dragöverbelastning på gångjärnen som 'blåste' bort visiret 
utåt, framåt och knäckte rampen inåt, akterut. Det kunde ha hänt efter att slagsidan uppstått före eller efter fartyget sjönk. 

57 Forssberg skrev plötsligt spontant till författaren 971030 på Regeringskansliets/Kommunikationsdepartementets brevpapper och 
meddelade att 

"... (det) är meningslöst att starta en debatt om orsaken till 'Estonia's förlisning innan alla handlingar ligger på bordet, dvs när 
Kommissionens slutrapport är offentlig. Jag vill dock framhålla att bakom innehållet i delrapporten stod en enig Kommission med tillgång 
till högt kvalificerade experter inom det teknikområde som Du företräder".  

Brevet skrevs när Forssberg avgått från Kommissionen och SHK 1.20 30 månader efter delrapportens publicering när fortfarande 
merparten av Kommissionens handlingar var hemligstämplade av just Forssberg. Generaldirektör Forssberg arbetade på regeringskansliet 
som utredare. 

58 När författaren, f.o.m. april 1995, protesterade skriftligen (författaren arbetade i Egypten) mot den ofullständiga delrapporten lämnades 
dessa brev obesvarade (akt F69 i SHKs arkiv). Breven är fortfarande obesvarade och visar att Kommissionen var fullständigt ointresserad av 
en dialog med allmänheten. 

59 I delrapporten sade Stenström att gångjärnen drogs sönder av en momentan dragkraft, som uppkom genom hävstångseffekt, när visiret 
slog ner på förpiksdäcket, etc. men det är inte möjligt 3.9.  

60 I samband med förseningen hösten 1996 skrev Stiftelsen EstoniaAnhöriga, SEA, i sitt nyhetsbrev: 

"Den internationella haverikommissionens slutrapport har försenats ännu en gång. Från oberoende, säkra källor har SEA fått information 
som tyder på att fördröjningen är avsiktlig. Finska delen av kommissionen och till viss del även den svenska finner, enligt uppgift, anledning 
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att klandra rederiets och ombordvarande befäls agerande vid förlisningen. Den estniska delegationen, med Andi Meister i spetsen, påstås 
motsätta sig att redaren eller befälet agerat klandervärt. Andi Meister var tidigare transportminister och styrelseordförande i det estniska 
statliga bolag som äger 50 % av rederiet.  

Enligt uppgift är det esterna som försenar rapporten genom att inte lämna uppgifter i tid eller lämnar uppgifter som är förvirrande och i 
vissa fall ovidkommande. Misstanken att de arbetar i rederiets intresse är, med tanke på omständigheterna, inte obefogad. 
Kommunikationsministern har länge varit medveten om kritiken mot haverikommissionens sammansättning men inte agerat. 

Motivet till fördröjningen kan vara att man försöker passera två-årsdagen innan obekväma uppgifter om rederiet publiceras. Den 28 
september 1996 preskriberas nämligen rederiets ansvar för katastrofen. 

Advokat Mats Wikner, på advokatfirman Levander Gawell i Falun, är upprörd över de upprepade förseningarna. Han bekräftar den två-
åriga preskriptionstiden vad avser ekonomiska krav för person- och vissa sakskador. Även vissa brott preskriberas inom 2 år. Advokat 
Wikner, som företräder ett mycket stort antal skadelidande, hävdar att slutrapporten är nödvändig för att kunna inleda eventuella rättsliga 
processer mot redare och befäl" 1.45. 

61 Helsingfors (NTB-Bjørn Ewenfeldt): En enstemmig havarikommisjon satte søndag punktum for arbeidet med sluttrapporten om 
"Estonia"-katastrofen. Ifølge den ene av kommisjonens tre ledere kan ikke besetningen lastes for havariet. De to andre formennene, finnen 
Kari Lehtola og svensken Olof Forssberg, vil ikke kommentere ansvarsspørsmålet. De beklager at den tredje kommisjonslederen, esteren 
Uno Laur, allerede har uttalt seg om sluttrapporten som først skal offentliggjøres om fire til seks uker når den er trykt og oversatt. De to 
sier at kommisjonens syn på besetningen får et mer nyansert uttrykk i sluttrapporten. Olof Forssberg vil overhodet ikke si noe om innholdet 
i rapporten, men erkjenner at kommisjonen ville ha trengt svært sterke bevis for å legge skyld på mannskapet. - Jeg har hele tiden 
framholdt at om man skal kritisere mennesker som er døde, må man virkelig ha støtte i etterforskningen. Vi har nøye undersøkt hva som er 
å si om besetningen, men jeg vil ikke avsløre hvilke bedømmelser vi har tatt, sa han. Ifølge Forssberg er den internasjonale kommisjonen 
helt enige om innholdet i sluttrapporten. Ingen land er tvunget til å gi etter for å beskytte et annet lands interesser, sier han. Uno Laur 
avslørte i et intervju i helgen at alle konklusjoner fra den tekniske delrapporten for snart to år siden, fortsatt står ved lag. Det var den 
dårlige konstruksjonen av "Estonia"s baugvisir og bilrampe som forårsaket havariet. Havarikommisjonen peker ikke ut noen part som 
"skyldig" i ulykken, men av hva Uno Laur sier framgår det tydelig at man stiller spørsmålstegn ved en del saker. Klassifiseringsselskapet 
Bureau Veritas må ha kjent til at "Estonia"s søsterskip "Diana" i 1993 hadde en alvorlig episode med sin rampe. Hvorfor ble dette aldri 
rapportert? - Det er ikke vår oppgave å kritisere, vi skal bare legge fram fakta, påpeker Laur. Havarikommisjonen har ikke lyktes i å få fram 
noen nye forklaringer på hvorfor "Estonia" ble utstyrt med den dårlige baugkonstruksjonen, til tross for at FNs sjøsikkerhetsorgan IMO 
hadde fastsatt nye regler som forbød en slik konstruksjon før "Estonia" ble bygd. De reglene gjaldt ikke i praksis, har man fortalt oss. Det 
hadde blitt for dyrt å følge dem, sier Laur. I tillegg til de tekniske spørsmålene inneholder sluttrapporten omfattende etterforskning rundt 
livredningen og de mangler som ble oppdaget i forbindelse med "Estonia"-katastrofen. Kommisjonen kommer her med flere forslag til 
forbedringer. (ip, 21. mars, 1997) 

62 Enligt Svenska Dagbladet den 7 november 1997 trycktes den engelska versionen av slutrapporten inte förrän i mitten av november 1997. 
De sista 'rättelserna' lämnades till tryckeriet den 6 november 1997. Vilka som 'rättade' slutrapporten mellan mars och november 1997 är 
inte känt. Kommissionen möttes aldrig efter mars 1997. 
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1.20 FÖRÄNDRINGAR I KOMMISSIONEN. BARA 61.5% AV ALLA FARTYG UNDSATTE! 

NÖDTRAFIKEN. 

Enn Neidre avsattes i april 1996 (men fortsatte som expert i Kommissionen) och ersattes av Priit Männik, en 
hög säkerhetspolischef i Estland. 

PRIIT MÄNNIK - ESTNISKA SÄKERHETSPOLISEN 'UTREDER' ESTONIAOLYCKAN 

Männik hade lett utfrågningen av den estniska besättningen och de estniska överlevande 1994. Männik 
tvingades avgå i sin tur hösten 1997 och ersattes med en av de estniska experterna i Kommissionen - 
hållfasthetsprofessor Jan Metsaveer. Eller var Männiks avgång planerad och det hela var en charad? När 
Männik var medlem av Kommission manipulerades vittnesmålen, så de skulle passa, och estnisk säkerhetspolis 
hotade de fyra huvudvittnena (besättningsmän) att ändra sina uttalanden så att det skulle passa det senast 
överenskomna 'händelseförloppet' och Männik var de facto chef för estniska säkerhetspolisen. Det hade ju inte 
sett bra ut om Männik hade signerat slutrapporten - Metsaveer fick göra det rutinjobbet. En användbar 
tekniker. 

ANDI MEISTER 

Andi Meister avgick från Kommissionen i juli 1996 och ersattes av Heino Levald, skeppsbyggnadsingenjör, 
professor och expert i Kommissionen. Meister meddelade att svenskarna manipulerade arbetet, speciellt 
videofilmerna från dykningen. I efterhand (1999) kan man konstatera att Meister hade rätt 3.10. Dykarna var 
inne på bildäck och filmade, men den svenska dykledningen meddelade tydligen Meister och Kommissionen, 
att man inte gjorde det, etc. Meister har senare skrivit en bok om sina observationer under utredningen, men 
den boken har författaren inte lyckats få tag på. Kommissionen var sedan utan ordförande. Under hösten 1996 
utsågs Uno Laur till ordförande av Estlands president Lennart Meri. 

DÖDSFALL OCH AVGÅNGAR 

Finska experten Simo Aarnio avled plötsligt i januari 1996. Börje Stenström avled i februari 1997 och ersattes av 
en av de svenska experterna i Kommissionen - sjökapten Olle Noord. Olof Forssberg avskedades av svenska 
regeringen i maj 1997, efter att slutrapporten, enligt uppgift, var klar den 12 mars 1997, men fick ett nytt jobb 
på kommunikationsdepartementet och blev sedan hovrättslagman i Svea Hovrätt i februari 1998, dvs Olof 
Forssberg slapp skriva under den slutrapport han godkänt den 12 mars 1997 men som inte publicerades förrän 
den 3 december 1997. Under de sex månaderna mellan sista mötet och publiceringen 'redigerades' dock 
manuskriptet. Olof Forssberg ersattes i maj 1997 av Ann-Louise Eksborg*,63 en person utan några som helst 
kunskaper om sjöhaveriutredningar 4.5. Hon meddelade att hon skulle sätta sig in i utredningen - som var 
avslutad den 12 mars 1997 - och det är Eksborg som signerade slutrapporten som publicerades den 3 
december 1997. En rapport om en olycka som Eksborg aldrig var med att utreda! Den svenske psykologen 
Schager avgick som expert i september 1997, dvs långt efter slutrapporten var avslutad den 12 mars 1997.64 
Experterna signerade inte slutrapporten och det finns i princip inga bevis att experternas orginalutsagor och 
rapporter använts i slutrapporten. 

Det var alltså ganska kaotiskt i Kommissionen under utredningen (historieförfalskningen), men förändringarna 
har en viss logik. De personer som på ett tidigt stadium initierade historieförfalskningen försvann alla från 
utredningen och tvingade nya, oerfarna personer att ta hand om smörjan. Dessa trodde väl inte att alla 
väsentliga uppgifter var medvetet förfalskade utan försökte sedan göra det bästa möjliga av alla 
motsägelsefulla uppgifter. Det intressanta är att de tre finska ledamöterna följde utredningen från början till 
slut. Om Lehtola och Karppinens insatser efter slutrapporten publicerades finns att läsa i del 4. Amiral Heimo 
Iivonens insats i Kommissionen är ganska diffus. Han var med om att lokalisera visiret 1.4 och sabotera 
rapporteringen om sjöräddningen. 
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AMIRAL IIVONEN 

Iivonen förekommer bara två gånger i de tjugo mötesprotokollen. Första gången i januari 1996. Enligt protokoll 
A93a* 25/26 januari 1995 meddelade amiral Iivonen då i para. 6 att 

"The Mayday ... was received by ... six ... vessels ... and five land-based stations"  

(nödsignalen mottogs av sex fartyg och fem landstationer). Enligt slutrapporten (5) var det emellertid åtta 
fartyg som hörde Mayday, varav fem som gick till undsättning, och ett som ej hörde Mayday men gick till 
undsättning via meddelande från annat fartyg - tre av fartygen räddade 33 personer (eller fler 1.41). Tre fartyg 
gick ej till undsättning! Saken har aldrig utretts. Två andra fartyg gick till undsättning senare. Två okända fartyg i 
närheten gick ej till undsättning. Ett fartyg anlände långt senare och räddade en person. Alla uppgifter är från 
slutrapporten (5). 

BARA 61.5% AV ALLA FARTYG GICK TILL UNDSÄTTNING! 

Tabell 1.20.1 sammanfattar vilka åtta fartyg hörde Mayday. Av åtta fartyg som hörde Mayday deltog tre ej i 
räddningen - ANETTE, ANTARES och GARDEN. Det är anmärkningsvärt. 

Fartyg Tid för Mayday Tid för 
kursändring 

Tid för 
Ankomst 
tabell 7.6 

Tid för 
Ankomst 
fig. 17.1 

Kommentar Räddade 

SILJA EUROPA 01.20 01.40 02.30 03.00 Var 5 NM från 
olycksplatsen kl. 
02.30 enl. fig. 
17.1. 

1 + 5 från 
helikopter 

ANETTE 01.20 - - - Deltog ej i 
räddningen! 

- 

ANTARES 01.20 - - - Deltog ej i 
räddningen! 

- 

SILJA SYMPHONY 01.22 01.50 02.40 03.02 Var 4 NM från 
olycksplatsen kl. 
02.40 enl. fig. 
17.1. 

20 från helikopter 

FINNJET ? 01.33 03.20 Ej känt - 0 

FINNMERCHANT ? ? 03.25 Ej känt - 0 

MARIELLA 01.26 ? 01.32 02.12 02.16 Vet precis var 
'Estonia' sjönk! 

15 + 11 från 
helikopter65 

GARDEN ? - - - Deltog ej i 
räddningen! 

- 

ISABELLA hörde ej 01.51 02.52 02.59 Larmades av Silja 
Europa! 

17 

FINNHANSA 02.45 02.45 04.30 - - 0 

MINISTAR hörde ej - 04.30 - - 0 eller 1 

Okänd ? 03.00 - 03.37 Kunde varit på 
plats kl. 03.37. 
Deltog ej i 
räddningen! 

- 

Okänd ? 03.03 - ? Kunde varit på 
plats kl. 04.00. 
Deltog ej i 
räddningen! 

- 

TURSAS hörde ej 01.30 05.00 - Var i hamn vid 
Mayday. 

1 

Tabell 1.20.1 - Fartyg som undsatte eller kunde ha undsatt 'Estonia' 1994 
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Enbart två fartyg ändrade genast kurs vid slutet av Mayday mot 'Estonia' - FINNJET och MARIELLA. SILJA 
EUROPA dröjde 10 minuter, SILJA SYMPHONY och ISABELLA 20 minuter, även om de hela tiden rörde sig 
närmare mot haveristen. 

'ESTONIA' LÅG STILLA 

Ankomsttider till förlisningsplatsen enligt tabell 7.6 och figur 17.1 i (5) är olika. Fig. 17.1 i (5) visas nedan. 

Notera att 'Estonia's position - en svart punkt - är 1.5 
NM eller 2 800 m söder om vrakpositionen, som visas 
med ett kors. Om ett radareko försvann vid den 
svarta punkten kl. 01.50, var det inte 'Estonia', som 
sannolikt sjönk redan kl. 01.32-01.36. MARIELLA hade 
både visuell och radarkontakt med 'Estonia' kl. 01.30, 
då 'Estonia' sågs stillaliggande - troligtvis strax väster 
om vrakplatsen - korset - för att försvinna kl. 01.36. 

På vilka uppgifter figur 17.1 i (5) är baserad är ett 
mysterium - varför visas en felaktig position för 
'Estonia'? Är figur 17.1 baserad på den famösa Utö-
plotten - plotten som försvann? 1.13. 

 

Fig. 17.1 i (5) 

Att MARIELLA anlände först torde vara klart - cirka kl. 02.00. Om SILJA EUROPA anlände kl. 02.30 är oklart - 
enligt figur 17.1 i slutrapporten (5) hade hon 5 NM kvar till olycksplatsen och anlände kl. 03.00. Liknande 
slutsats kan dras för SILJA SYMPHONY - ankomst kl. 02.40 är oklar - enligt figur 17.1 hade hon 4 NM kvar till 
olycksplatsen och anlände kl. 03.02 med >20 knops fart. ISABELLA anlände ungefär samtidigt kl. 02.52/9 med 
>20 knops fart. Man kan dra slutsatsen att MARIELLA kom först cirka kl. 02.15 och de tre andra fartygen 
ungefär samtidigt 45 minuter senare strax före kl. 03.00. FINNJET och FINNMERCHANT anlände 30 minuter 
senare, dvs sex fartyg var på plats kl. 03.30, då de nödställda varit två timmar i det 12-13 gradiga vattnet.66 

En annan plott är följande (gjord av den tyska expertgruppen 3.13 för kapitel 24 i den tyska slutrapporten. 
SILJA SYMPHONY verkar ha anlänt 45 minuter (!) före SILJA EUROPA och ISABELLA. 
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Fig. 17.2 - Tyska expertgruppens plott. 

 

 NÖDTRAFIKEN 

Den verkliga nödtrafiken emellan assisterande fartyg blev offentligt tillgänglig 2004. Utdrag: 

Lokal tid 01.23-01.25 

Estonia: Europa Estonia, Silja Europa Estonia 

Silja Europa: Estonia, this is Silja Europe replying on channel sixteen. 

Estonia: Silja Europa 

Silja Europa: Estonia, this is Silja Europe on channel sixteen. 

Estonia: Silja Europa, Viking Estonia 

Silja Europa: Estonia Estonia 

Estonia: Mayday mayday…Silja Europa Estonia 

Silja Europa: Estonia Silja Europa, are you repl… calling mayday Estonia what's going on, can you reply? 

Estonia: This is Estonia. God morgon. Talar du finska? 

Silja Europa: Ja, jag talar finska. 
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Estonia: Vi har problem här nu. Vi har svår styrbords slagsida, troligen redan 20-30 grader. Kan du komma och 
hjälpa och också be Viking Line om hjälp? 

Silja Europa: Ja, Viking Line är här bakom oss och de fick säkert informationen. Kan du ange din position? 

Estonia: Vi har blackout och jag kan inte ange den. 

Silja Europa: OK, uppfattat. Vi vidtar åtgärder. 

Mariella: Silja Europa Mariella 

Silja Europa: Mariella, här var Europa, sexton. 

Mariella: Hördu, fick du klart för dig deras position? Är det de som är här till babord om oss? 

Silja Europa: Nej jag fick ingen position av dem men de måste vara här i närheten. De har 20-30 graders styrbords 
slagsida och blackout. 

Mariella: Jag tror att det är de som är på vår babords sida, ungefär 45 grader. 

Silja Europa: Okej, jag purrar skepparn, just. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 01.26-01.29 

Estonia: Silja Europa Estonia 

Silja Europa: Estonia Silja Europa 

Estonia: Är ni på väg till vår hjälp? 

Silja Europa: Ja. Kan ni ange exakt position? 

Estonia: Jag kan inte säga det eftersom vi har blackout här. 

Silja Europa: Ser ni oss? 

Estonia: Jag hör nog. 

Silja Europa: Okej, vi börjar reda ut er position nu, ett ögonblick. Det är klart att vi kommer till hjälp, självklart, 
men vi måste bestämma er position nu. 

Helsinki radio, Helsinki radio Kallar kanal sexton Helsinki 

Silja Europa: Mariella Silja Europa 

Mariella: Här var Mariella 

Silja Europa: Har du fått någon synkontakt till Estonia? 

Mariella: Nej. 

Silja Europa: Vi måste börja försöka hitta någonstans. Det är litet svårt att när de inte angav någon position. 

Estonia: Silja Europa Estonia, Silja Europa Estonia. 
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Silja Europa: Estonia Silja Europa. 

Estonia: Nu ger jag dig positionen. 

Silja Europa: Låt höra. 

Estonia: 58 latitud, ett ögonblick, 22 grader. 

Silja Europa: Okej, 22 grader. Uppfattat, vi åker dit. 

Estonia: Alltså 59 latitud och 22 minuter. 

Silja Europa: 59.22 minuter longitud. 

Estonia: 21.40 ost. 

Silja Europa: 21.40 ost, okej. 

Estonia: Det ser verkligt illa ut här nu. 

Silja Europa: Och det ser illa ut. Vi är på väg. Och det var 21.40. 

Estonia????? * 

Silja Europa: 48 okej. 

*M/S Estonias tredjestyrman Andres Tammes sista ord är på estniska och osäkerhet råder om vad han egentligen sade. I boken 
Katastrofkurs - Estonias väg mot undergång - har Anders Jörle och Anders Hellberg försökt ta reda på vad Tammes egentligen 
sade. En tolkning är att han frågar "hur långt borta är ni?" Att Silja Europas överstyrman Teijo Seppelin missförstod Tammes kan 
kanske förklaras med att Tammes sista ord "saanat" kan ha blandats ihop med det finska ordet "kahdeksan" (betoning på första 
stavelsen) som betyder åtta. Sedan bryts kontakten. Sannolikt sjönk 'Estonia' strax därefter. Enligt slutrapporten skulle 'Estonia' 
ha drivit en sjömil österut för att sjunka först kl. 01.52 men det är knappast sannolikt. 

 

Teijo Sepplin kände "Estonia" väl som överstyrman ombord när "Estonia' hette "Wasa King" (fotot ovan). 

Kl. 01.30 är sannolikt också den tidpunkt då alla personer på 'Estonia' har hoppat i sjön för att simma till flottar. 
Sedan sjunker 'Estonia' men 'Silja Europa' och 'Mariella' har ännu inte förstått allvaret! 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 01.30-01.32 

Silja Europa: Estonia Estonia 

Mariella: Europa Mariella 

Silja Europa: Mariella här är Europa 

Mariella: Hör du, vi borde ha ungefär nie mil till Estonia. Vi har svängt redan och är på väg dit.  

Silja Europa: Jaha, okej, vi kommer efter då. 

Anette: Silja Europa Anette på sexton. 

Silja Europa: Ja, här är Silja Europa. 

Anette: Hejsan, det här är Anette, vi är i närheten av Finska Lejonet. Jag hörde nödtrafiken. Kan det vara här i 
närheten? 

Silja Europa: Vi har inte fått reda på ännu men vi tittar. 

Anette: Jag såg något ljus mellan Bogskär och Finska Lejonet. Vi passerade för en halvtimme sedan men det är 
kanske inte den. 

Silja Europa: Vi måste ta reda på litet mer. 

Anette: Okej, jag lyssnar. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 01.33-01.35 

North bound vessel 4,3 miles south of lighthouse Flöjan, Finnish coast guard channel sixteen. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 01.36-01.39 

Finnjet: Silja Europa Finnjet 

Finnjet: Silja Europa Finnjet 

Silja Europa: Här är Silja Europa 

Finnjet: Ska vi ta 69? 

Silja Europa: Jepp! 

Silja Europa: Hör du mig? 

Finnjet: Silja Europa Finnjet 

Finnjet: Silja Europa Finnjet 
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Silja Europa: Här är vi på sexton.* 

Finnjet: Vilken kanal ska vi ta? 

Silja Europa: Ska vi ta sex? 

Finnjet: Sexan. 

Silja Europa: Estonia Silja Europa 

*Kanal 16 är en nödkanal. Det gör att man vid samtal mellan fartygen byter till annan kanal om man bedömer att 
samtalet inte är av direkt nödkaraktär. På så sätt undviks blockering av kanal 16. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 1.40-01.42 

Finnmerchant: Finnhansa Finnmerchant nej Finnjet Finnmerchant 

Mariella: Silja Europa Mariella sexton. 

Silja Europa: Mariella, Europa här. 

Mariella: God morgon. Vi fick kontakt med Helsinki radio via NMT* [*mobiltelefon]. Från andra apparater vill det 
inte riktigt lyckas. 

Silja Europa: Vi hade också kontakt och fick iväg ett meddelande till Helsinki radio. Jag hann undra om man borde 
skicka DSC, men eftersom meddelandet gick fram så är det antagligen onödigt att börja reläa nåt vidare. 

Mariella: Så tänkte vi också. Helsinki radio vet ju om det nu. Vi kör ditåt och följer med vad som händer. 

Silja Europa: Samma här och jag lyssnar på 2182, att de kommer dit, de försöker då antagligen från Helsinki radio 
ta kontakt via sexton och 2182. 

Mariella: Jag försökte ropa till det, er hörde jag, men inget annat 

Silja Europa: Av någon orsak har det inte gått fram, men nu har informationen i alla fall gått dit, så att man vidtar 
åtgärder. Vi passar DSC här nu, kanske går det till HF sedan. Jag vet inte men det kommer nog information 
därifrån. 

Mariella: Vi passar också alla. Okej vi lyssnar. 

Silja Europa: Vi lyssnar. 

Helsinki Radio: Silja Europa Helsinki Radio 

Silja Europa: Helsinki Radio, här är Silja Europa, sexton. 

Helsinki Radio: Var positionen E 21, 48? 

Silja Europa: Ja, Estonia lämnade en sådan position. 

Helsinki Radio: Här har hela natten varit dessa sexton. Någon har på bärvågen här och man hör just inte någonting 
här. Nu hör jag dig nog bra. 

Silja Europa: Okej, det är bra. Och vi är faktiskt själva på väg dit nu och Mariella också. 
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Helsinki Radio: Okej, jag gör pan-pan* och ropar ut så låt oss lyssna.  

Silja Europa: Okej, uppfattat, tack. Sexton. 

* Helsinki Radio väntar sedan till 01.50 innan pap-pan verkligen sänds. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 01.43-01.46 

Silja Symphony: Isabella Silja Symphony 

Isabella: Här är Isabella 

Silja Symphony: Sexan 

Isabella: Sexan 

Sjöräddningscentralen i Åbo: Mayday Helsinki radio Åbo sjöräddningscentral sexton 

Helsinki radio: Mayday Åbo sjöräddningscentral Helsinki radio svarar 

Sjöräddningscentralen, i Åbo: Mayday Åbo sjöräddningscentral. Sätter du igång ett mayday relay-meddelande om 
Estonia-fallet? 

Helsinki radio: Ja, jag håller just på att göra det. Det är ju den här, är det nu den här estniska echo, sierra tango, 
echo. 

Sjöräddningscentralen i Åbo: Echo sierra tango echo. Precis. 

Helsinki Radio: Okej, saken är klar. 

Silja Symphony: Silja Europa Silja Symphony 

Silja Symphony: Okej, sex. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 01.47-01.49 

Silja Europa: Mariella Silja Europa 

Mariella: Mariella här 

Silja Europa: Hej, hör du, ser du Estonia? 

Mariella: Nej, men jag ser en röd raket nu 

Silja Europa: Ja, det är väl något bloss. Vi ser den på vår styrbords sida. Okej, vi stävar ditåt. 

Mariella: Jag har ett eko på radarn på fem mil ungefär, nästan rätt syd om mig.* (*kan inte vara 'Estonia' som 
redan sjunkit. Är sannolikt det fartyg som Estonia har kollderat med!) 

Silja Europa: Okej. 

Mariella: Det är där raketen är. Vi har fem mil kvar. 
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Silja Europa: Saken är klar. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 01.50-01.53 

Helsinki radio: Pan-pan, Pan-pan all stations, all stations, Pan-pan all stations, all stations Helsinki radio calling, 
Helsinki radio calling, Pan-pan, calling mayday 27th of September at two-three two-four GMT on two-one S two 
from passenger ship Estonia echo, sierra, tango, echo in position 59.22 north, 21.48 east. List of 20-30 degrees. All 
ships in vicinity should look out and inform coast guard on channel sixteen. Pan-pan Helsinki Radio. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 01.54-01.56 

Silja Europa: Silja Symphony Silja Europa 

Silja Symphony: Här är vi 

Silja Europa: Ja, det är väl inte så mycket annat att göra än att vi startar strålkastarna och försöker titta. 

Silja Symphony: Okej, vi startar och söker, vad håller ni för fart just nu? 

Silja Europa: Vår fart är tio knop. 

Silja Symphony: Okej, vi går ner på samma då så vi inte kör för nära varandra 

Silja Europa: Kanske ni skulle söka er på vår babordssida och gå där bredvid så att vi skulle få ett bredare område 
här. 

Silja Symphony: Vi söker oss akterut kommer sedan upp på er babordssida. 

Finnmerchant: Silja Europa Finnmerchant 

Silja Europa: Mersu Silja Europa 

Finnmerchant: Vi är 18 natusika mil ostvart och det skulle ta en timme och 45 minuter för oss. 

Silja Europa: Vi vet inte riktigt situationen. Här syns ingenting för tillfället, så det är väl bäst att för säkerhets skull 
komma hitåt. 

Finnmerchant: Okej, vi kommer ditåt. 

Silja Europa: Det finns inte någon annan möjlighet än att börja finkamma det här området. 

Finnmerchant: Allright, vi vänder. 

Antares: Finnmerchant Antares 

Finnmerchant: Antares Finnmerchant 

Antares: Tio 

Finnmerchant: Tio 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Lokal tid 01.57-02.00 

Mariella: Mayday Silja Europa 

Silja Europa: Vem kallade på Silja Europa? 

Mariella: Mariella 

Silja Europa: Hej 

Mariella: Hej, hör du, vi såg några blinkande ljus här på vår babordssida. Här är massor med ljus på vår… som 
blinkar  

Silja Europa: Jaha, okej, vi kommer ditåt 

Silja Europa: Meddelande till alla fartyg. Mariella har sett massor med ljus alldeles nära dom, på babordssidan från 
dom sett 

Finnjet: Finnjet kvitterar 

Silja Europa: Finnjet kvitterat 

Isabella: Mayday Isabella kvitterar 

Silja Europa: Isabella okej 

Silja Symphony: Symphony dito 

Silja Europa: Symphony okej Vi får väl alla börja söka oss ditåt och kolla läget 

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella 

Silja Europa: Silja Europa 

Mariella: Hör du, vi… Vi saktar ner nu här. 

Silja Europa: Mariella saktar ner, ni sa någonting, jag uppfattade inte vad du sa. 

Mariella: Att vi är riktigt nära nu här. Det är precis fullt med ljus, det verkar precis som om det är en massa 
livbojar och bojsljus här runt ikring. 

Silja Europa: Dom är i sjön! Mayday alla fartyg nära Estonia. Mariella har uppfattat mycket ljus i sjön och det är 
möjligt att där finns människor och att fartyget har sjunkit. 

Silja Symphony: Kvitterat Symphony. 

Silja Europa: *Mayday Mariellas position är latitud 59.23, longitud 21.42 ost. Alla fartyg bör sakta komma 
närmare. 

Isabella: Isabella kvitterar. 

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella. 

Silja Europa: Mayday Mariella Silja Europa. 

Mariella: Nu ser vi reflexer här i vattnet framför oss - ser ut som så i alla fall. 
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Silja Europa: Saken är klar. Men ni ser inte själva Estonia någonstans? 

Mariella: Nej här finns inga ekon alls vad vi kan se. 

* Enligt slutrapporten anländer Mariella till den position inte förrän kl. 02.16. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 02.01-02.03 

Mastera: …som har diskuterat sinsemellan nu det här Estonia-fallet. Här skulle Mastera vara. Hör ni? Mastera 
kallar på fartyg som diskuterar Estonia-fallet 

Finnmerchant: Mayday Mastera Finnmerchant Silja Europa leder trafiken 

Silja Europa: Mayday Mariella Silja Europa 

Mariella: Här är Mariella 

Silja Europa: Ja, har du något nytt att berätta? 

Mariella: Nej, bara… 

Silja Europa: Mariella Silja Europa. 

Mariella: Silja Europa Mariella. 

Silja Europa: Jag hörde ingenting av vad du sade. 

Mariella: Jo, jag sade att vi ser bara ljus och litet reflexer. 

Silja Europa: Okej, vi kommer sakta närmare.Men ni ser inte Estonia i alla fall? 

Mariella: Nej, någon båt finns inte här. 

Silja Europa: Nej, okej. 

Mastera: Silja Europa Mastera kanal sexton. 

Silja Europa: Mastera Silja Europa. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 02.04-02.06 

Mastera: Silja Europa, Silja Europa Mastera på kanal sexton 

Silja Europa: Mastera Silja Europa 

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella 

Silja Europa: Mariella Silja Europa 

Mastera: Mastera, Nestes tankfartyg Mastera 

Mariella: *Vi har stoppat här nu och vi är riktigt, riktigt nära. 
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Silja Europa: Det är bara sånt som finns i sjön? Ni ser inte Estonia? 

Mariella: Vi ser ingenting av Estonia, bara sånt som är i sjön 

Silja Europa: Okej. Det är ett eko där nära separationsområdet. Kan det vara så långt? 

Mariella: Nej det tror jag inte för att vi har ljus i sjön nu här och vi såg en nödraket. 

Silja Europa: Ja, det stämmer. Hur bedömer du läget. Tror du att du kan lägga ner några båtar? 

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella. 

Silja Europa: Ja, Europa. 

Mariella: Vi gör som så nu att vi blåser upp ett par flottar och släpper ner dem ifall det finns någon som lyckas få 
tag i... 

Silja Europa: Ja, det är väl enda möjligheten. Jag bedömer att vädret är så hårt. 

Mariella: Ja, jag gör samma bedömning. 

Silja Europa: Ja, det är bra 

* Enligt slutrapporten stannar 'Mariella' inte förrän kl. 02.16 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 02.07-02.10 

Silja Europa: Sjöräddningscentralen Silja Europa här 

Sjöräddningscentralen: Silja Europa Sjöräddningscentralen 

Silja Europa: Vi tänkte att ni säkert lyssnar på denna trafik, eller? 

Sjöräddningscentralen: Ja, hela tiden 

Silja Europa: Här är ganska hård sjögång och Mariella har upptäckt någonting i vattnet, men inte människor. Det 
har inte kommit någon rapport, men några lösa föremål och ljus, men nog finns där också en del människor 
eftersom där allt emellanåt syns röda raketer 

Sjöräddningscentralen: Uppfattat och ni har inte fått någon kontakt med Estonia efter den där första kontakten? 

Silja Europa: Inget slags. 

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Vi fortsätter. Hur långt har ni till den första positionen som de uppgav? 

Silja Europa: Mariella är precis där, ett ögonblick. Mariella är just nu på den plats där det synts lösa föremål och 
vi är mycket nära platsen 

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Det är en helikopter på väg från oss här i Åbo dit och vi har kommit överens 
om att de hämtar till ert däck, Förbered däcket för helikoptern. Det kommer också två helikoptrar från Sverige.  

Silja Europa: Saken är klar, vi förbereder vårt helikopterdäck. 

Sjöräddningscentralen: Kontaktar du också Mariella och ber dem att också förbereda däcket? 
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Silja Europa: Ja, jag meddelar dem. 

Sjöräddningscentralen: Uppfattat, hej. 

Silja Europa: Mariella Silja Europa 

Mariella: Jo, här svarar Mariella 

Silja Europa: Ja, du hörde väl diskussionen. De vill att ni ska göra helikopterdäcket färdigt om något behöver lyftas 
dit. 

Mariella: Okej, Vi ska göra helikopterdäcket färdigt. 

Silja Europa: Samma sak gäller väl Symphony om du lyssnar. 

Silja Symphony: Vi kvitterar och ställer i ordning helikopterdäcket. 

Isabella: Silja Europa Isabella. Vi ska också klargöra helikopterdäcket. 

Silja Europa: Ja, jag tror att det är rätt. 

Finnjet: Silja Europa Finnjet. Vi ska också ställa i ordning vårt helikopterdäck. 

Silja Europa: Finemang. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 02.11-02.13 

Silja Europa: Sjöräddningscentralen Silja Europa 

Sjöräddningscentralen: Mayday Silja Europa Sjöräddningscentralen 

Silja Europa: Av allt att döma verkar det som om Estonia antingen skulle ha kantrat eller sjunkit, för här finns bara 
föremål i sjön och ingen av oss har ännu sett några ekon och vi är nu här på stället och det syns säkert bra från 
helikoptern, här skiner månen emellanåt och vinden är lite under tjugofem meter i sekunden 

Sjöräddningscentralen: Mayday, här är sjöräddningscentralen. Har Mariella eller ni sett några människor eller 
räddningsflottar ännu? 

Silja Europa: Mayday, nej vi har inte sett några räddningsflottar men Mariella meddelade nyss att de sjösätter sina 
egna flottar. 

Sjöräddningscentralen: Mayday, sjöräddningscentralen här. Uppfattat. Rapportera sedan hit när du får veta något 
mer konkret. *Den första helikoptern från Sverige torde vara där om ca 10 minuter.  

Silja Europa: Bra, tack. 

Sjöräddningscentralen: Och efter det kommer ganska snart två helikoptrar till i vågor. Allt som allt är det efter en 
stund tre helikoptrar. 

Silja Europa: Uppfattat. 

* Det torde röra sig om svenska helikoptern Y64 från Berga. Enligt slutrapporten startade dock Y64 inte förrän kl. 
04.45, men enligt andra uppgifter gjorde Y64 en flygning Berga-Estonia-Huddinge innan dess - eller var 
helikoptern redan ute och övade? 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 02.14-02.16 

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella 

Silja Europa: Mariella Europa 

Mariella: Hör du, vi har nu sjösatt några flottar här och vi har flera människor i vattnet. Vi såg åtminstone … som 
flöt runt ett ljus här precis just 

Silja Europa: Aha, okej. *Helikoptrarna är här först om ungefär tie minuter 

Mariella: Okej, men hur bedömer du risken? Risken är ju nämligen den nu när vi ligger så att säga här inne i… att vi 
kör över en massa människor. Borde vi kanske gå på sidan om? 

Silja Europa: Ja, eller åtminstone ligga stilla och gå med vinden 

Mariella: Ja, det gör vi ju nu. Vi ligger precis stilla här och driver. Och nu ser jag… bälte… 

Silja Europa: Ja, jag vet inte, det är väl svårt att se vart man ska köra i så fall. Det är väl lika bra att stanna kvar i 
händelsernas mitt och driva iväg bara. 

Mariella: Och vi har förberett oss för att ta emot människor nu. Hela konferensavdelningen är förberedd. 

Silja Europa: Ja, det är bra. 

Silja Europa: Mayday Sjöräddningscentralen Silja Europa. 

Sjöräddningscentralen: Mayday Silja Europa. 

Silja Europa: Nu har Mariella sett människor i sjön. 

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Ner med flottar bara. 

Silja Europa: Jo vi har sjösatt flottar och väntar nu här. Alla fartygen är klara att ta emot om det kommer 
människor ur sjön. 

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Vi fortsätter. 

Silja Europa: Så gör vi. 

* Enligt slutrapporten anlände den första svenska helikoptern (från Visby) inte förrän kl. 03.50. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 02.17-02.21 

Silja Europa: Mayday Silja Symphony Silja Europa 

Mariella: Mayday 

Mariella: Här är vi på Mariella 

Silja Europa: Jaha, här är Europa, hej 
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Mariella: Det är precis fullt med folk i sjön här runt oss...en liten.. full med vatten, med en människa i, ser vi.. 

Silja Europa: Aha, okej 

Mariella: Och vi lägger ut flottar så mycket vi hinner här 

Silja Europa: Okej, bra. Är dom liksom på, under vinden från er sett? 

Mariella: Jo 

Silja Europa: Okej 

Mariella: Vi har stoppat nu här och stoppat propellrarna, så att vi ligger och driver med sidan mot vinden 

Silja Europa: Okej 

Silja Europa: Silja Symphony Silja Europa 

Silja Symphony: Europa, här är vi 

Silja Europa: Ja, du hörde vad Mariella sa? 

Silja Symphony: Jo, vi håller på och aktiverar lite grupper. Vi smyger oss ner efter er så att vi inte alla blir precis i 
vägen för varandra 

Silja Europa: Jo precis. Kanske det skulle vara bättre om ni skulle söka er mera under vinden och liksom gå på 
andra sidan av Mariella, för det är ju dit dom driver i alla fall 

Silja Symphony: Okej, vi håller lite babord. Om vi ser den där framme, så kör vi ner och girar runt och försöker 
komma upp sen där 

Silja Europa: Ja, just det. 

Silja Europa: Mayday Sjöräddningscentralen Silja Europa 

Sjöräddningscentralen: Mayday Silja Europa Sjöräddningscentralen 

Silja Europa: Mariella meddelade nyss att där är fullt av människor överallt i sjön och åtminstone en räddningsbåt, 
som är full med vatten och som det bara fanns en människa i, och de sätter hela tiden flera flottar i vattnet 

Sjöräddningscentralen: Detta är uppfattat. *Vår helikopter tar precis kontakt här nu… 

Silja Europa: Okej, Mariellas position är för närvarande 59.23 latitud och longitud 21.42. 

Sjöräddningscentralen: Upprepar du positionen? 

Silja Europa: Mariellas position är 59 grader 23 norr och longituden var 21.42. 

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Vi förmedlar detta till helikoptern. Helikoptern kommer ditåt och vi evakuerar 
först människor till ert däck. 

Silja Europa: Okej. Vi har ännu fem nautiska mil dit. 

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Nå de ser där på platsen. Ni är ledare. 

Silja Europa: De kan ta vilket fartyg som helst. Allas helikopterdäck är klara. 
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Sjöräddningscentralen: Saken är klar. 

Isabella: Mayday Silja Europa Isabella. 

Silja Europa: Isabella Europa 

Isabella: Jo, hördu, vart vill du att vi ska gå? Ska vi fortsätta så här eller ska vi ta någon annan plats? 

Silja Europa: Var är du? 

Isabella: Vi är på din styrbords sida. 

Silja Europa: Jaha, Okej, jag tror att det är lika bra att du håller dig på den sidan ... kanske skulle du köra runt 
Mariella på andra sidan. Men var försiktig - om det är något i sjön. 

Isabella: Vi tar det försiktigt. 

Silja Europa: Mayday Isabella Europa 

Isabella: Ja, här är Isabella 

Silja Europa: Helikoptrarna är på väg. Vi har bedömt läget så att vi inte kan lägga ut båtarna. Vi får vara beredda 
att ta emot folk. 

Isabella: All right 

* Enligt slutrapporten kapitel 7.5.4 hade inga helikoptrar ens startat vid denna tidpunkt. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokal tid 02.22-02.24 

Silja Europa: Mayday Finnjet Silja Europa 

Finnjet: Silja Europa här är Finnjet 

Silja Europa: Morjens, var är ni? 

Finnjet: Hör du, vi har åtta och en halv mil kvar till Mariella 

Silja Europa: Ni kommer från ost? 

Finnjet: Vi kommer från ost, det är rätt ost ju 

Silja Europa: Det är bra. Ni kommer från en bra position, men sen när ni kommer närmare Mariella, så kan ni väl 
styra ungefär lite norr om Mariella, men var försiktig och titta i sjön 

Finnjet: Jo, vi gör det, för vi tänkte att flottarna driver ju hitåt och därför har vi tagit kurs mera norrut 

Silja Europa: Ja precis, bra 

Finnjet: Hejhej 

Silja Europa: Mayday Finnjet Silja Europa 

Finnjet: Mayday Silja Europa Finnjet 
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Silja Europa: Det har ju varit flera röda raketer och flottar. Det är möjligt att de är ganska nära framför er. 

Finnjet: Jo, vi har sett så vi håller skarp utkik. 

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella. 

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella. 

Silja Europa: Mayday Mariella Silja Europa. 

Mariella: *Vi är klara att ta emot helikoptrar om det behövs. 

Silja Europa: Det är bra 

 ---- 

* Inga helikoptrar hade ens startat vid denna tidpunkt enligt slutrapporten. 

Enligt ovan nödtrafik skulle en finsk och två svenska helikoptrar (de senare sannolikt från Berga) ha startat till 
olycksplatsen redan ca kl. 02.10. Slutrapporten ger helt andra uppgifter. Kanske senare radiotrafik mellan 
assisterande fartyg nämner dessa helikoptrar när de anländer ... för tidigt? 

INGA LIVBÅTAR SJÖSATTES 

Inte ett enda av alla fartyg som assisterade sjösatte en enda av sina liv- eller räddningsbåtar för att rädda 
nödlidande i vattnet! Man skyllde på det hårda vädret - jfr 1.33 - men kanske hade man inte besättningsmän 
som kunde sköta båtarna, eller båtarna fungerade inte. 

Enligt figur 17.1 i slutrapporten (5) var två okända fartyg 7-8 NM rakt öster om vrakplatsen cirka kl. 03.00 (alltså 
inte FINNJET, FINNMERCHANT, FINNHANSA eller MINI STAR - se nedan - och var dessa okända fartyg befann 
sig kl. 01.20 är oklart. Dök de bara upp plötsligt kl. 03.00?) och dessa två fartyg skulle kunna ha varit på plats 
före kl. 04.00. Dessa fartyg plottades av Utö (på plotten som sedan försvann). Det visar att plotten existerade. 
Överlevande såg fartyg i närheten, som tydligen inte assisterade, vilket kunde bero på att de inte visste vad 
som pågick. Det andra fartyget ändrade kurs österut och försvann. Notera än en gång att 'Estonia's position på 
Figur 17.1 i slutrapporten (5) - den svarta punkten - är ca 1.5 sjömil (NM) rakt söder om den officiella 
vrakplatsen (korset). 

Rykten cirkulerar om andra fartyg kring 'Estonia' t.ex. att ett estniskt fartyg, BALANGA QUEEN, befann sig i 
närheten och gick mot olycksplatsen, men fick order från Tallinn att gå direkt till hamn. BALANGA QUEEN 
lämnade sedan hamnen och ankom kl. 14.31 till olycksplatsen (sid 107 i (5)), men då var det naturligtvis för 
sent. 

Enligt tabell 7.5 i (5) var åtta fartyg på plats kl. 04.50 - ovan sex angivna + FINNHANSA och MINISTAR. 
MINISTAR var lika långt från vrakplatsen som ANETTE (men utanför figur 7.1 i (5)) kl. 01.20, FINNHANSA längre 
bort. Det visar att ANETTE, ANTARES och GARDEN hade kunnat vara på plats vid ungefär samma tid enligt 
nedan. TURSAS kom fram kl. 05.00 enligt (5) och räddade en person. MINISTAR kom fram vid samma tid och 
räddade enligt uppgift en person ... som sedan försvann! Kommissionen har aldrig meddelat att MINISTAR 
räddade en person. 

'TURSAS' ANLÄNDER MED 28 KNOPS FART 

TURSAS befann sig enl. fig. 17.1 ovan kl. 04.22 ca 15 sjömil från vrakplatsen. För att anlända kl. 05.00 vid 
vrakplatsen måste hon ha gjort >28 knop, vilket hon naturligtvis inte gjorde. TURSAS rörelser innan olyckan 
borde undersökas! 
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ANETTE befann sig ca 35 NM från 'Estonia' kl. 01.20 och kunde ha varit på plats senast cirka kl. 05.00. 
Befälhavaren JO-anmälde sig själv för brott mot sjölagen, pga detta, redan den 17 oktober 1994. ANETTE hörde 
Maydaykonversation på kanal 16 f.o.m kl. 01.20. Sedan var ANETTE i kontakt med SILJA EUROPA kl. 01.31, 
vilket ej framgår av tabell 7.5 i (5), och ombads vara stand-by på kanal 16. Sedan hördes ingenting på kanal 16, 
trots att enligt tabell 7.5 i (5) det var en massa konversation på den kanalen. ANETTE uppfattade aldrig något 
Mayday från 'Estonia' som borde ha sänts på nödfrekvensen 2182 kHz inlett med en larmsignal. 

KONSTIG RADIOTRAFIK 

Alla fartyg som hör Mayday skall sedan sända ett s.k. Mayday relay, vilket varken ANETTE eller något annat 
fartyg gjorde. Enligt sid. 100 i (5) - tabell 7.5 - anmodade MRCC Åbo kl. 01.45 Helsingfors Radio att sända ett 
Mayday relay på kanal 16. Varför inte MRCC Åbo själv sände ett Mayday relay - på 2182 kHz - och om 
Helsingfors Radio i sin tur sände något Mayday relay framgår ej av (5). 

Istället sände Helsingfors Radio ett Pan-Pan meddelande men det hördes aldrig av t.ex. ANETTE. Befälhavaren 
undrade om andra fartyg också kunde ha begått fel. Finska JO delegerade anmälan till finska 
Teleförvaltningscentralen, som angav att besked skulle ges när slutrapporten (5) publicerats. När (5) 
publicerades hade naturligtvis ärendet glömts bort. ANETTE hade lågt fribord och borde eventuellt ha kunnat 
plockat upp överlevande i 2, 3 timmar. Det är värt att notera att ANETTE plottade 'Estonia' kl. 01.20 0.5 NM 
öster om vrakplatsen! ('Estonia' kunde mycket väl ha varit där - och sjunkit 15 minuter senare 900 meter 
västerut).  

ANTARES och GARDEN befann sig båda bara 25 NM från 'Estonia' och kunde ha varit på plats cirka kl. 04.00. 
Författaren har inga fler uppgifter om dessa fartyg. ANTARES verkar haft lågt fribord som skulle underlättat 
upplockande av överlevande. GARDEN är en stor färja som nog inte kunde plocka upp folk ur vattnet. 

STORT ANTAL FARTYG UNDSATTE EJ 

Enligt (5) (sid 103) fanns det ett stort antal andra fartyg i närheten som ej gick till undsättning: tolv statsägda 
fartyg befann sig vid Pärnäinen cirka 60 NM bort - ingen gick till undsättning. Flera fartyg fanns i Hangö, bl.a. 
räddningskryssaren RUSSARÖ - specialbyggd att ta upp överlevande i hög sjö, men RUSSARÖ låg kvar i hamn. 
En, säger en, minutläggare i Hangö gick ut och var på plats kl. 07.00. Överlevande fiskades ändå upp ända tills 
åttatiden på morgon. 

Slutsatsen är att slutrapporten inte är komplett med avseende på fartyg som kunde ha assisterat och hur. Just 
det faktum att tre av åtta kända fartyg inte reagerade och att två helt okända fartyg inte reagerade alls är 
besynnerligt. Minst 13 men totalt mer än 20 fartyg kunde vara på plats men bara åtta - 61.5% - kom till 
undsättning (TURSAS oräknad som, enligt uppgift, låg i hamn). 

Det torde vara självklart att Slutrapportens beskrivning av undsättande fartyg är ofullständig och sannolikt 
manipulerad. Det skulle ha varit en bagatell för IIvonen att kopiera loggböcker och intervjua vakthavande befäl 
på fartygen om händelserna mellan säg kl. 01.00 och 04.00 för att dokumentera en korrekt bild. Den i 
slutrapporten givna bilden stämmer ju inte. 

Andra gången Iivonen figurerar i protokollen var den 17/18 december 1996 (A208*) då han meddelar att 

"Still some confusion about the number of people rescued"  

(Fortfarande en del förvirring om antalet räddade) - två år och två månader efter olyckan. Iivonens 
ansvarsområde var livräddning! 

Finska sjöräddningen, som bar ansvaret (och där amiral Iivonen har en hög ställning), kunde alltså bara larma 
lite mer än hälften av de fartyg som befann sig nära 'Estonia' och som kunde vara på plats inom 3-4 timmar och 
visste inte flera år efter olyckan hur många som hade räddats 1.46. Det hela noteras inte med ett ord i 
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slutrapporten (5). Det var naturligtvis inte amiral Iivonens fel att assisterande fartyg inte kunde sjösätta sin 
egen livräddningsutrustning för att rädda nödlidande från 'Estonia', men det borde ha nämnts i slutrapporten 
och ordentliga rekommendationer för riktiga förbättringar skulle ha angivits. Vi måste lära oss av våra misstag 
helt enkelt! 

Ovan är bara ett litet exempel på hur en rörig och jävig Kommission producerade en slutrapport som är ren 
historieförfalskning också med avseende på undsättning efter olyckan. 

--- 

63 Eksborg är medlem i MAIIF och borde ha följt FNs resolutioner om haveriutredningar 4.5. 

64 Schager avgick i protest mot Kommissionen han arbetat i under mer än tre år och dess slutrapport. I Svenska Dagbladet 970922 sade 
Schager "Jag tror inte längre på Kommissionen. - man (har) inte agerat med fullt civilkurage. ... Jag tycker inte det är bra kvalitetet på den 
här rapporten ... det har ju faktiskt varit en massa brister ombord. Det finns saker och ting som borde ha funnits med i rapporten, men som 
inte finns med. ... Man borde ha varit noggrannare och haft bättre fördjupning"., etc. etc. Bengt Schager menar att Kommissionen skulle ha 
tllåtit sig att utreda saker och ting ordentligt. I Hallands Nyheter 990217 sade Schager följande om esterna i Kommissionen: "Deras 
kompetens var inte tillräcklig för att deltaga i en så här utredning. De hade aldrig varit med om det tidigare…". Om besättningen sade 
psykolog Schager "Vi vet att flera i besättningen ljög…".: Denna sista uppgift finns ej med i slutrapporten (5). Notera att det var Schager 
som skrev vittnessammandragen 2.1 där flera i besättningen ljög. 

65 18 personer räddades till Mariella enligt (20) 1.41. 

66 Författaren har uppgift att ytterligare ett (norskt) fartyg, HENRIETTE, hörde Mayday men ej deltog i räddningen. Hon var långt söderut. 
Kontakt med den norska redaren har inte besvarats. 
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1.21 ÖVERTÄCKNING AV VRAKET. MISSLEDANDE SLUTRAPPORT 1997. SJUNKFÖRLOPPET. 

NERLAGD BROTTSUTREDNING 

Den 12 januari 1996 beslöt svenska regeringen att 'Estonia'-vraket skulle täckas över med fyra lager av 
betongmattor plus en massa sten. Det var den bästa lösningen enligt Sjöfartsverket/Franson 1.19 som fått 
uppdraget att utreda saken. Dykare behövdes inte för att utföra arbetet. Den 11 april 1996 protesterade 90% 
av de anhöriga mot den märkliga övertäckningsmetoden - de hade naturligtvis inte tillfrågats under 1995. Men 
den 20 april 1996 startade 'övertäckningen'. Ett svensk konsortium lett av NCC skulle utföra jobbet. Kostnaden 
var SEK 350 millioner och uppdraget skulle vara avslutat i september 1996. 

Men den 19 juni 1996 beslöt den svenska regeringen att avbryta övertäckningen - som alltså hade pågått i två 
månader. Som skäl till avbrottet angav kommunikationsminister Inez Uusmann a) omsorg om de anhöriga och 
b) att slutrapporten var försenad. "När slutrapporten är klar och rättsläget har klargjorts skall diskussionen (sic) 
öppnas på nytt" meddelade Uusmann. Under två månader övertäckningsarbeten hade inget material lagts över 
vraket. Emellertid hade NCC dumpat flera 100 000 ton sand och sten ett par 100 meter söder om vraket, där 
havsbotten höjts fyra, fem meter! Denna märkliga övertäckning har aldrig förklarats. 

SLUTRAPPORTEN KLAR - STABILITET VID VATTENFYLLNAD 

Slutrapporten (5) publicerades den 3 december 1997. 

I Förordet till (5) säger Kommissionen pliktskyldigast att den noggrannt beaktat allt tillgängligt underlag som 
har direkt samband med olyckan. Detta är uppgifter om fartyget, dess drift, vittnesmål, väder, 
dykundersökningar och analys av visiret. Uppgifter med indirekt samband har ej beaktats. Men även om 
Kommissionen tydligen har beaktat allt tillgängligt underlag, hade man beslutat att ignorera det mesta för att 
det skall 'passa'. 

För att få full kunskap om händelseförloppet anger Kommissionen att den utfört studier av av fartygets rörelser 
och belastningar i sjögång, hållfasthet, manöveregenskaper och stabilitet vid vattenfyllnad. Som visas i denna 
bok är i stort sett alla dessa studier manipulerade för att det skall 'passa'. Studierna kan ej göras om av 
oberoende vetenskapsmän och tekniker med samma resultat. I flera fall blir resultatet ett helt annat vilket 
beskrivs nedan. 

Kommissionen säger att slutrapporten omfattar alla faktorer och omständigheter som bidragit till olyckan 
1994. Den skyller sedan hela olyckan på visirlåsen, som påstods ha varit felkonstruerade och feltillverkade 
1980. 

Några bevis för detta finns i princip ej i den rörigt skrivna rapporten. 

Några andra möjliga olycksorsaker nämns inte heller, t.ex. läckage67, farlig last, vanvård, felaktigt installerad 
stabilisatorfena i skrovet februari 1994, besättningsfel, sabotage, svetsning ombord (explosion), för hög fart68, 
hårt väder, kollision med okänt föremål, etc. En komplett haveriundersökning bör naturligtvis utesluta andra 
olycksorsaker än den som föreslogs veckan efter själva olyckan. Slutrapporten kunde naturligtvis sedan inte ens 
förklara olycks- och sjunkförloppet med en helöppen ramp 1.9, pga de felaktiga visirlåsen, som aldrig 
upptäckets under 14 år. 

Enda beviset att fartyget skulle ha varit i gott skick är ett par anonyma personer som uppger det. Att fartyget 
skulle ha varit sjövärdigt bevisas med att det hade certifikat på den saken. Alla uppgifter att fartyget inte var 
sjövärdigt har censurerats. Felaktiga vattentäta dörrar, felaktig livräddningsutrustning, felaktiga nödrutiner, etc. 
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DEN FÖRFALSKADE SLUTRAPPORTEN 

Det är mycket enkelt att konstatera att alla väsentliga uppgifter i slutrapporten är falska genom att försöka 
stämma av uppgifterna i slutrapporten mot bevis förvarade i, t.ex. Kommissionens arkiv och i den framtida s.k. 
'faktabanken' som sammanställs av Styrelsen för Psykologiskt försvar 1.49. Kommissionen säger, t.ex. att filmer 
skulle ha visat att visiret saknades vid vraket efter olyckan, men inga korrekta filmer med loggar visar detta. 
Istället presenteras ihopklippta, suddiga sammandrag av mest ovidkommande natur. Kommissionen anger att 
dykare noterade att rampen i överbyggnaden rivits upp, men det finns ingen skriftlig rapport av dykare som 
säger detta. Kommissionen anger att stort antal skador i förskeppet men inga skador finns beskrivna i en 
rapport med ordentliga foton. Skador, t.ex. det sprängda hålet i förskottet, censureras totalt i ett försök att 
dölja skador som uppkom när visiret istället sprängdes och drogs loss under vatten. 

Kommissionen hävdar att färjan flyter stabilt med >90 grader slagsida kl. 01.35 och driver med god fart > två 
knop men stabilitetsberäkningen existerar inte förutom en figur där man anger att däckshuset är vattentätt 
vilket är en ren förfalskning av verkligheten. Kommissionen hävdar att fartygets certifikat var korrekta och att 
de finns i supplementen, medan de certifikat som visas upp i supplementen inte är de som skulle ha varit 
ombord och inte ens de uppvisade, gamla certifikaten är korrekta. Några giltiga certifikat finns varken i arkivet 
eller supplementen. 

Vad beträffar Kommissionens arkiv kan man konstatera att det inte innehåller några uppgifter som skulle 
kunna bekräfta väsentliga uppgifter i slutrapporten. Anledningen är sannolikt att ingen seriös utredning ägde 
rum 1994-1997 - man konspirerade istället hur en förfalskad rapport skulle komponeras - och i det 
sammanhanget var det inte möjligt att varken arkivera korrekta eller senare förfalskade uppgifter. Naturligtvis 
var man tvingad att censurera alla uppgifter som motbevisade Kommissionens uppfunna olycksscenarium! 

Enligt ett uttalande av Estlands president, Lennart Meri, som tog emot slutrapporten i Tallinn, förväntades 
slutrapporten innehålla hela sanningen och inget annat än sanningen om olyckan.69 Slutrapporten - sanningen - 
får inte diskuteras offentligt i Estland. Estlands president är den förste tillskyndaren av fortsatt estnisk 
historieförfalskning efter Sovjetunionens fall 4.5. 

Som belöning för historieförfalskningen utdelade president Meri i februari 1999 en estnisk orden - Riigivapi - av 
tredje klassen till Kommissionens ordförande Uno Laur. President Meri visste då att hela slutrapporten var en 
förfalskning. En liten medalj till Laur var tacket för hjälpen. 

När slutrapporten kom ut (arkivet med 'bevis' var fortfarande otillgängligt) ansåg den tyska expertgruppen i 
december 1997, Nautisk Tidskrift och Sveriges Fartygsbefälsförening i januari 1998 att slutrapporten inte var 
övertygande. Svenska SMHI underkände 971204 Kommissionens tolkning av vädret.70 Engelska Royal 
Institution of Naval Architect's tidskrift The Naval Architect underkände slutrapporten helt i april 1998. 
Professor Anders Ulfvarson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg skrev i Svenska Dagbladet 980923 att 
slutrapporten saknade analys av hur rampen öppnats och hur skeppet kunde sjunka. Nordiska (NTF) och 
Internationella (ITF) TransportarbetarFederationerna som representerar 600 000 sjömän underkände 
rapporten totalt den 18 november 1998.71 I oktober 1999 krävde Svenska Maskinbefälsförbundets tidning en 
ny haveriutredning. Kommissionen teg. 

Det är bara sjösäkerhetsdirektör Johan Franson vid Sjöfartsinspektionen i Norrköping och Mona Sahlin som 
officiellt har meddelat flera gånger att slutrapporten är komplett (sic) och att det inte finns något att anmärka 
på trots att det inte finns ett enda bevis för de väsentliga uppgifterna. Franson är part i målet - han ledde 
dykundersökningen, 1.16, 3.10. Varför Mona Sahlin inte vill ha reda på sanningen är oklart. 

FNs sjöfartsorgan IMO uttalar sig inte - IMO är bara en paraplyorganisation för sina medlemmar och uttalar sig 
inte om enskilda haverier. 

Olyckan är naturligtvis fortfarande omtalad och allmänheten har åsikter om orsaken. Många personer tror att 
olyckan orsakades av för hög hastighet, som ledde till att fören revs upp, vatten strömmade in och att sedan 
fartyget krängde och sjönk. Slutrapporten utreder inte denna möjlighet alls, eftersom det skulle innebära kritik 
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av besättningen. Tydligen valde Kommissionen redan 1994/5 att skylla allt på konstruktionsfel hos visirlåsen 
1980, eftersom man då kunde anklaga varvet för att ha gjort fel redan 1979. 

Hela slutrapporten får betraktas som medveten desinformation - en uppfinning att vilseleda allmänheten. 

Kommissionen förfalskar nämligen inte bara uppgifterna om den öppna rampen. Man förfalskar mycket, 
mycket mera, för att skydda de ansvariga för olyckan. 

I princip är alla väsentliga uppgifter i olycksutredningen förfalskade. 

Författarens uppfattning är att det verkar som om Kommissionen trodde att den hade lyckats med att 
grundlura allmänheten om rampen 1994/5, så kunde den också förfalska andra uppgifter också utan att 
upptäckas. Denna oerhörda fräckhet har ju i princip lyckats, bl.a. med hjälp av massmedia. Det har varit tyst, 
tyst om slutrapporten och Estoniaolyckan under flera år. Slutrapportens författare har i princip aldrig bemött 
några invändningar. De vet att det är bäst att tiga. Kommissionens uttalade djupaste medkänsla med anhöriga 
och vänner till dem som omkom klingar cyniskt falskt. Observationer om slutrapporten följer i kapitel 1.22-1.35 
med referenser till andra kapitel. Där visas tydligt att alla underlag ej beaktades, att studier förfalskades 
kontinuerligt och medvetet och att slutrapporten ej omfattar alla faktorer som bidragit till olyckan. 
Inledningsvis studerar vi det förfalskade sjunkförloppet som enligt sjösäkerhetsdirektör Franson är komplett 
förklarat i slutrapporten (5). 

DET FÖRFALSKADE SJUNKFÖRLOPPET 

Sjunkförloppet beskrivs i kapitel 12.6 (5) och innehåller en mängd vilseledande och förfalskade uppgifter som 
anges nedan: 

Enligt kommissionen - slutrapporten sid 162: 

"På uppdrag av kommissionen utfördes teoretiska studier för att kartlägga och simulera ESTONIASs snabba 
vattenfyllning, kantring (sic) och förlisning. I dessa studier ingick analys av hydrostatiska flytlägen och stabilitet, 
våginducerade rörelser i krängningsläge och vatteninflödestakt på bildäck i förlisningens inledningsskede. 
Fullständiga rapporter finns i supplementen. ... " 

Detta är inte sant. Det finns inga fullständiga rapporter i supplementen om man bortser från några rapporter 
författade av kommissionens egna medlemmar, främst Karppinen och Rosengren, eller experter, främst Huss. 
Och alla rapporter är baserade på direkt felaktiga grundläggande stabilitets- och flytkraftsprinciper, t.ex. de 
antar att färjan flyter på överbyggnaden (däck 2-4 - bildäcksutrymmet som är vidöppet i förskeppet - rampen är 
ju nerfälld) och däckshuset (däck 4-9) som inte heller innehåller någon flytkraft alls. Någon beskrivning av den 
snabba vattenfyllningen av de delar som 'Estonia' flöt på saknas naturligtvis totalt, eftersom den inte kan göras. 

Enligt kommissionen - slutrapporten kapitel 12.6.1 sid 162: 

"Nya stabilitetsberäkningar gjordes för kommissionens räkning, baserade på de senaste gällande 
krängninsgprovet. Beräkningarna bekräftar att ESTONIAs lastkondition uppfyllde de krav som ställs i SOLAS 1974 
med avseende på tvåsektionsskada. Skadestabilitetskraven gäller enbart fartygets vattentäta (sic) del under 
skottdäcket, dvs i detta fall under bildäck." 

Detta är en sanning med modifikation. Naturligtvis uppfyllde 'Estonia' SOLAS 1974 med avseende på 
tvåsektionsskada (två utrymmen under däck 2 - bildäcket - vattenfylls i skrovet), även om det inte visas i någon 
rapport i supplementen. Men 'Estonia' skadade aldrig två vattentäta skrovsektioner. Skrovet var och är oskadat 
enligt Kommissionen och kunde därför aldrig sjunka. Så enkelt är det, eftersom fartyg inte sjunker om det 
kommer in vatten i överbyggnaden. 

Däremot uppfyllde inte 'Estonia' de krav som ställs i SOLAS 1990 som trädde i kraft 1 oktober 1994, dvs två 
dagar efter olyckan. För att uppfylla kraven i SOLAS 1990 krävdes bättre initialstabilitet (ökad rätande hävarm), 
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vilket 'Estonia' inte uppfyllde 2.17. Naturligtvis har varken SOLAS 1974 eller SOLAS 1990 bestämmelser om 
vatten i överbyggnaden flera meter över vattenlinjen eftersom överbyggnaden skall vara vädertät och det 
lastfallet - vatten lastat i överbyggnaden - inte är ett normalt skadefall utan ett vanligt intakt lastfall. Vatten 
lastat i överbyggnaden antas rinna ut genom avlopp och kan inte vattenfylla skrovet. 

Kommissionen har naturligtvis aldrig bevisat att något vatten lastades på bildäcket i överbyggnaden om man 
bortser ifrån märkliga vittnesmål 1.48 som anger att vatten trängde in vid rampen/förskeppet. Hade en viss 
mängd vatten - cirka 2 000 ton - verkligen trängt in i överbyggnaden - på bildäcket - och inte runnit ut (eller 
trimmat fartyget) hade 'Estonia' helt enkelt slagit runt - kapsejsat - och sedan flutit upp och ned. 

Det visste naturligtvis Kommissionen - medlemmar och experter måste ha meddelat detta enkla faktum - och 
därför gick det inte att skriva en korrekt slutrapport. Allt fick förfalskas och därför tog det tid. 

Vidare enligt kommissionen - slutrapporten sid 162: 

"Initialstabilteten för en en ro-ro färja med ett stort öppet bildäck är ytterst känsligt för vatteninströmning på 
bildäck. Små vattenmängder leder till förlorad stabilitet i upprätt läge och till stora krängningsvinklar i 
jämviktsläge." 

Detta är inte sant. "Initialstabiliteten" - naturligtvis ej definierad av Kommissionen - ändras inte alls av vatten 
lastat på bildäcket. Vatten lastat på bildäcket ovan det oskadade skrovet kränger helt enkelt fartygsskrovet. 
Initialstabilteten - den rätande hävarmen, pga flytkraften i det oskadade skrovet under däck 2 - är i stort sett 
oförändrad - och vid en en viss krängningsvinkel kapsejsar fartyget - slår runt - när det krängande momentet 
överstiger det maximala rätande momentet, i detta fall cirka 2 000 ton vatten i överbyggnaden, som ger ett 
krängande moment på cirka 20 000 ton-meter vid 34° krängvinkel. Initialstabiliteten (sic) - dvs det rätande 
momentet, pga det oskadade skrovets inbyggda flytkraft - är maximalt just cirka 20 000 ton-meter, dvs 
fartygets deplacement (naturligtvis inklusive vatten på bildäck) multiplicerat med den största rätande 
hävarmen, pga initialstabilitet i det oskadade, vattentäta skrovet under vattenlinjen. Under tre år ljög 
kommissionen, med medias hjälp, om grundläggande initialstabilitetsprinciper! 

Ytterligare vilseledning av kommissionen - slutrapporten sid 162: 

"ESTONIAs statiska stabilitet med olika vattenmängder på bildäck har också analyserats. Figur 12.2 visar kurvor 
för statisk stabilitet vid ökande mängder vatten från 0 till 4 000 ton på bildäck. Dessa kurvor gäller då fartygssidan 
(sic) är intakt. Analysen visar att 400 ton vatten på bildäck ger en statisk slagsida på drygt 10° och 1 000 ton drygt 
20° (figur 12.13) ..." 

Naturligtvis kränger 400 ton vatten på bildäcket 'Estonia' 10° eller 1 000 ton 20°. Men det går inte att lasta 400 
eller 1 000 ton vatten på 'Estonia's bildäck som hela tiden är över vattenlinjen. Vattnet rinner ju ut genom 
avloppen i bildäcket, alternativt rinner vattnet ut genom den ej intakta fartygssidan, dvs den vidöppna 
bogrampen i överbyggnadens försida, när vattnet trimmar färjan på fören och farten är noll, eller hamnar allt 
vatten i aktern och trimmar fartyget på aktern - och allt vatten rinner ut genom avloppen i aktern. Och när 
vattnet rinner ut rätar 'Estonia' genast upp sig. Att skriva att 'Dessa kurvor gäller då fartygssidan är intakt" är 
rena bedrägeriet. Fartygssidan, dvs överbyggnadens sida var inte intakt, rampen var ju helöppen, och då är alla 
stabilitetskurvor ogiltiga. 

Kommissionen/slutrapporten (5) anger inte att 'Estonia' naturligtvis genast slår runt och flyter upp och ner 
om man lastar (och stänger in) 2 000 ton vatten på bildäcket (intakt fartygssida). Det går sedan därför inte 
att lasta 4.000 ton vatten på bildäcket eftersom färjan redan flyter upp och ner med 2 000 ton i 
överbyggnaden. Alla uppgifter om motsatsen är vilseledning och ren lögn. 

Därför ljuger kommissionen/slutrapporten vidare, sid 162: 

"Även om slagsidan växer snabbt med vatten på bildäck, skulle det inte ensamt vara tillräckligt för att få fartyget 
att kantra och förlisa. Så länge som skrovet är intakt och vattentätt under och ovanför (sic) bildäck förändras inte 
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reststabiliteten (sic) på något avgörande sätt vid stora krängningsvinklar (figur 12.12). Förlisningen kunde bara ha 
fullbordats genom att vatten trängde in i andra delar av fartyget (sic)." 

Detta är rent struntprat. Det finns inget vattentätt skrov ovanför bildäcket - där finns enbart en överbyggnad 
med en vidöppen ramp, ej intakt sida! Naturligtvis definierar inte kommissionen begreppet "reststabilitet" 
eftersom enligt grundläggande fartygsstabilitet är reststabiliteten - fartygets inbyggda rätande moment, pga 
skrovets flytkraft under bildäcket, minus det krängande momentet, oftast läckvatten i skrovet men i detta fall 
vatten i överbyggnaden - noll vid 34° krängning (2 000 ton vatten i en intakt överbyggnad). 

Kommissionen ljuger helt enkelt när den hävdar att 

"Förlisningen kunde bara ha fullbordats genom att vatten trängde in i andra delar av fartyget". 

För att förvilla anger man att "skrovet" har en utsträckning ovanför bildäcket. Detta är fel: skrovet, som färjan 
flyter på, slutar vid bildäcket. Ovan bildäcket är överbyggnaden, som enligt kommissionen vattenfylls genom 
den öppna rampen, dvs inte är intakt. Naturligtvis kan inte en färja flyta på en vattenfylld överbyggnad som är 
öppen i fören. 'Estonia' flöt enbart på skrovet. Och Kommissionen kunde aldrig visa hur skrovet vattenfylldes. 

Därför tvingas kommissionen vilseleda vidare, sid 163: 

"Så snart som vattnet strömmar in på inredningsdäcken (sic) försvinner reststabiliteten och fartyget är i praktiken 
förlorat. Utan en intakt överbyggnad ovanför däck 4 skulle den största möjliga krängningsvinkeln vid jämvikt före 
fullständig kantring vara 40°. Detta tillstånd skulle överskridas med ca 2 000 ton vatten på bildäck." 

Mera struntprat. Man undrar vad för en tokstolle som skriver smörjan. Det fanns naturligtvis ingen intakt 
"överbyggnad" ovanför däck 4 - överbyggnaden, enbart däck 2 och 3, var vidöppen i fören. Ovanför däck 4 
finns enbart ett öppet däckshus (inredningsdäcken?) som inte bidrar till någon stabilitet alls. Men det är 
naturligtvis korrekt att "reststabiliten" (dvs den rätande hävarmen) är noll med ca 2 000 ton vatten på bildäck, 
då 'Estonia' helt enkelt kapsejsar - slår runt 180° - och flyter med skrovet upp och ned. Skrovet, 18 000 m3 luft i 
14 vattentäta utrymmen däck 0-1, är oskadat och inte en droppe vatten har runnit in i dessa utrymmen. 

UPPHOV TILL KONSPIRATIONSTEORIER 

Kommissionen visar alltså inte i slutrapporten (5) hur skrovet (under bildäck) vattenfylldes eller hur fartyget 
sjönk. Istället presenterar man 1997 en massa lögnaktiga uppgifter. Under tre år 1994-1997 kunde 
Kommissionen inte visa varför 'Estonia' skulle ha sjunkit. Detta har naturligtvis gett upphov till en mängd 
konspirationsteorier, t.ex. att visiret skulle ha sprängts loss och rampen skulle ha sprängts öppen strax innan 
olyckan, men en sådan teori faller på sin egen orimlighet, eftersom en icke intakt överbyggnad bara kan leda till 
kapsejsning. Vatten på bildäcket i överbyggnaden minskar enbart "reststabiliteten" till noll, medan det 
oskadade skrovets flytkraft och rätande moment förblir 100%. Det är enbart när det krängande momentet, pga 
vatten i överbyggnaden överstiger skrovets rätande moment som "reststabiliteten" blir noll och 'Estonia' 
kapsejsar. Och flyter upp och ner på det oskadade skrovet. 

Kommissionen bluffade helt enkelt, med massmedias hjälp, när man meddelade att vatten i överbyggnaden 
leder till att fartygets skrov vattenfylls och att fartyget sjunker. 

I kapitel 12.6.2 fortsätter kommissionen sedan att simulera vatteninflödet genom rampöppningen i 
överbyggnaden. Simuleringen är naturligvis ointressant vilseledning - efter att en viss mängd vatten (2 000 ton) 
strömmat in i överbyggnaden blir resultatet alltid detsamma. Färjan slår runt 180° och flyter upp och ned. Men 
hävdar man denna enkla sanning blir man enbart förolämpad av kommissionen att vara ointelligent, 
ovetenskaplig, oresonlig och konspirativ (sic). 

Eftersom kommissionen aldrig visade hur 'Estonia' vattenfylldes och sjönk fick Styrelsen för Psykologiskt 
Försvar, SPF, regeringens uppdrag den 19 april 2001 att förklara det. Men inte heller SPF lyckades förklara 
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sjunkförloppet. Istället tvingade SPF en viss amiral Rosenius och hans assistent Staffan Sjöling 2003 till 
ytterligare lögner och vilseledning 1.51. 

BROTTSUTREDNINGEN 

Den 18 februari 1998 meddelade åklagaren Tomas Lindstrand att brottsutredningen kring 'Estonia' läggs ner. 

"Det kan ej bevisas att något brott begåtts"  

var enda förklaringen trots att det fanns sprängskador i förskeppet. Förundersökningen hade startats den 28 
september 1994. Vilka eventuella brott som Lindstrand undersökt har aldrig klargjorts. Att kommisionen inte 
ens lyckats förklara sjunkförloppet 1997 utan vilseledde allmänheten 1994-1997 förstod aldrig Lindstrand. 

DISKUSSIONEN AVSLUTAS 

"När slutrapporten är klar och rättsläget har klargjorts skall diskussionen (sic) öppnas på nytt" meddelade 
Uusmann som nämnt ovan den 19 juni 1996. 

Någon diskussion om ytterligare övertäckning av vraket ägde naturligtvis aldrig rum efter slutrapportens 
publicering den 3 december 1997 eller när rättsläget klargjorts den 18 februari 1998. Den 6 oktober 1998 
försvinner Ines Uusmann ur regeringen och den 6 november blev hon generaldirektör för Boverket i Karlskrona. 
Ines Uusmann vägrar sedan att uttala sig om 'Estonia'. Egentligen borde Uusmann ha spärrats in i fängelse som 
den förbrytare hon är som ledde mörkläggningen av Estoniaolyckan 1994-1998. Sedan tog Mona Sahlin över 
som beskrivs i följande kapitel. Det är sedan, 1998-2004, som de värsta förbrytelserna begås - konsekvent 
undertryckande av alla bevisade fakta som kräver kompletterande utredning - naturligtvis med massmedias 
hjälp. 

--- 

67 DN skrev på ledarplats 970927, efter Schagers avhopp 1.20 följande "Det hade likafullt varit intressant att se hur Kommissionen mer 
utförligt bemöter den annorlunda hypotes som skeppsbyggnadsingenjören Anders Björkman envist torgför: att 'Estonia' sjönk på grund av 
att hon sprungit läck under vattenlinjen. Men hans tes har lika envist avfärdats hela tiden". Det var sista gången som DN nämnt författaren 
eller läckage som olycksorsak 1.44. 

68 Enligt Svenska Dagbladet 970923 " Kommissionen säger - vilket är nytt - att 'Estonia' hade ungefär samma fart som 'Silja Europa' när 
olyckan inträffade ... Slutrapporten upprepar därför att 'Estonia' inte kördes för fort, och att man inte sålunda av det skälet kan kritisera 
besättningen". Enligt fig. 17.1 i (5) förflyttades 'Silja Europa' cirka 6.3 sjömil mellan kl. 01.00 och 01.32 - fart 11.81 knop! 

69 När författaren försynt senare påpekat för president Meri och hans Public Relationssekreterare Ms. Epp Alatalu, epp@vpk.ee , att 
slutrapporten inte ens beskriver de överlevande passagerarnas vittnesmål korrekt får man inget svar. 

70 Svd 971204 - "Vindhastigheten strax före haveriet var mellan 16-20 m/s ... våghöjden var runt fyra meter ... sådana våghöjder och värre 
förekommer uppåt 300 timmar per år. Vindhastigheten var inte heller märkvärdig. Sånt väder ... förekommer 8-10 ggrs per år" säger Svante 
Andersson. "... - Det är inte rimligt att en båt sjunker i de här väderförhållandena, då skulle man ju inte kunna ha någon båttrafik på 
Östersjön". 

71 ITF Assistant General Secretary Mark Dickinson has called for a new investigation into the 'Estonia' … disaster … Dickinson made the 
demand while speaking in Stockholm at a joint ITF/NTF conference on 18 November 1998, which looked at an independent analysis of the 
official Joint Accident Investigation Commission's (JAIC's) report into the tragedy as well as details of the work of a German group of 
experts... The independent analysis commissioned by the ITF from Corlett, Burnett & Partners shows that the official JAIC's findings are 
questionable and that a number of its central assumptions are not sustainable. The report presented a different time scale for the casualty 
and highlighted shortcomings such as poor maintenance in the operation of the vessel. "Most importantly it is clear that the 'Estonia' was 
not seaworthy that night, and that she was not in compliance with international minimum requirements. These findings present a large 
amount of relevant information that could have a bearing on the chain of events leading to the casualty. They reinforce our concerns about 
the JAIC report and the investigation. It seems that the JAIC process was more of a political fix, concerned with appeasing vested interests, 
rather than identifying the circumstances surrounding the loss of the 'Estonia' and establishing the causes by gathering information and 
drawing objective conclusions. That is why the ITF is calling for a re-examination of the loss of the 'Estonia'." Dickinson said and added that 
the new investigation should be transparent "To do otherwise would set an unfortunate precedent to be seized upon by those flag states 
which have little regard either for the safety of life at sea or for the protection of the marine environment," he concluded. 
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1.22 HEMLIGSTÄMPLADE UPPGIFTER 1995-1998! SVENSKA REDARE TVINGAS TILL 

EFTERGIFTER 

Att Estoniakommissionen skulle skylla allt på visirlåsen - konstruktionsfel - var känt sedan länge, eftersom 
Kommissionen redan nitton dagar efter olyckan (utan några som helst konstruktionsritningar av låsen) och i 
delrapporten i april 1995 meddelat det. 

Men först fjorton (!) månader senare, i december 1995, var Kommissionen i skriftlig kontakt med det tyska 
varvets expertgrupp som självt utredde olyckan 3.13 och begärde uppgifter (på engelska) om hur visirlåsen 
verkligen hade tillverkats (17). 

Det var ju ganska häpnadsväckande. Kommissionen hade ju redan konstaterat i delrapporten, att när varvet 
tillverkade visiret, så saknades tillräckligt detaljerade installationsanvisningar, etc. Mot detta och mycket 
annat hade tyskarna protesterat redan i augusti och oktober 1995 1.19. Tyskarna var naturligtvis okunnig om 
att visiret hade sprängts loss under vatten efter olyckan! 

Den 27 oktober 1995 sände tyskarna ett brev till Kommissionen (Akt B125**) med vad tyskarna ansåg vara 
fakta som accepterats av Kommissionen vid tidigare inofficiella sammanträffanden, bl.a. 

1. det begränsade passagerarfartygscertifikatet (för 'Viking Sally') gällde "Kustfart mellan Finland 
och Sverige".  

2. … förskottet och rampen ansågs vara den övre delen av kollisionsskottet … (enligt kontraktet). 

3. Rampen, konstruerad som en förlängning av kollisionsskottet, är 4,9 meter för om 
kollisionsskottet. 

4. Stävskenan i visiret (är) spräckt av 4 horisontella utmattningssprickor … före olyckan. Blå isfärg 
funnen inne i sprickorna. 

5. … Atlantlåset kunde inte öppnas/stängas hydrauliskt …… 3 mm svetssömmar (på låset) … är inte 
gjorda av Meyer Werft, eftersom varvets standard är 8 mm … … låsörat på visiret är böjt 15° åt 
styrbord … det finns inga hammarmärken på låsörat som visar på kontakt genom slag … 15° vinkel … 
visar vinkeln mellan visirets och fartygets centerlinjer, då Atlantlåset gick sönder. 

6. … gummipackningar saknas … (på visiret) 

7. … visiret läckte … det var ofta 30 ton vatten inne i visiret. 

8. Gångjärnsplåtarna borrades (skars) ut av varvet (så att bussningar kunde installeras) … efter 
olyckan kunde konstateras att hålen hade bränts ut. Svetssöm mellan stålbussning och 
gångjärnsplåt var 5-7 mm medan orginaltjocklek … gjord av Meyer Werft var 12-13 mm. 

9. Bogrampens låsindikering … var inte aktiverad. Låskrokarna … med totalt 80 tons styrka … skulle 
ha hållit rampen stängd (utan hänsyn till sideolåsens extra hållkraft … 80 ton) … även om hela visiret 
(55 ton) lutade mot rampens topp. 

Kommissionen svarade aldrig på tyskarnas brev - det hemligstämplades genast enligt svensk sekretesslag SL 8:6 
av Forssberg och blev inte officiellt förrän 980309, fyra månader efter slutrapporten publicerats! 

Som framgår ansåg tyskarna redan i oktober 1995 att Atlantlåset gick sönder, när visiret hade böjts eller vridits 
15 grader åt sidan från fartyget, dvs det gick inte alls sönder, pga av någon yttre uppåt/bakåtriktad vågkraft. 
Vidare ansåg tyskarna att visiret inte kunde rycka upp rampen, eftersom rampens lås var för starka! Tyskarna 
underkände alltså totalt hela olycksföljden redan i oktober 1995 (jfr Hellberg 1.44, där motsatsen anges), 
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förutom att visa att visiret var i dåligt skick och/eller ändrat! Det struntade dock Kommissionen i, som redan 
hade meddelat pressen helt andra uppgifter. Istället - den 21 december 1995 - ville Kommissionen (Stenström) 
i ett fax (akt B130a) att varvet skulle bekräfta (sic) att visiret var felkonstruerat/feltillverkat. 

Varvet svarade 960122 (också på engelska) att installationsanvisningarna var kristallklara, dvs ej kunde 
missförstås, och brevet, som fick aktnummer B137** hos SHK (18), hemligstämplades också enligt svenska 
sekretesslagen SL 8:6 av Forssberg i Kommissionen och besvarades aldrig skriftligt. 

I brev 960722 (på engelska), aktnummer B155** hos SHK (19), säger dock varvet att det antar att 
Kommissionen är nöjd med de tidigare uppgifterna, vilka skulle ha bekräftats per telefon, dvs att visiret var rätt 
konstruerat och tillverkat av varvet. Tyskarna visade vidare, bl.a. att visiret föll av långt efter att plötslig slagsida 
uppstått kl. 01.02 och att att fartyget senare flöt stabilt med 40-50 graders slagsida med skorstenen mot 
vinden. Tyskarna krävde att ytterligare tio delar från vraket skulle bärgas för fullständig analys och att 
ytterligare åtta områden skulle filmas för närmare granskning och att de vattentäta dörrarna skulle studeras. 
Detta brev hemligstämplades också enligt SL 8:6 av Forssberg. Breven blev inte offentliga förrän i mars 1998, 
dvs fyra månader efter att slutrapporten (5) kom ut. Bevisen analyserades ej av Kommissionen och kraven 
ignorerades i strid mot FN-resolution A.849(20), trots att muntligt besked givits av Kommissionen om 
motsatsen. 

Hemligstämpling enl. svenska SL 8.6 var Kommissionens sätt att tysta tyskarna. Kommissionen grundlurade 
varvet. Kommissionen bad om uppgifter från varvet, förvrängde dessa uppgifter till sin egen fördel, meddelade 
media falska uppgifter, och vägrade sedan diskutera sina uppgifter med varvet. När varvet sedan ordnade två 
utställningar i Stockholm juni och december1997 och presenterade sin egna rapporter (24), ignorerade 
Kommissionen dem fullständigt. De nämns ej i slutrapporten (5). 

Breven innehåller inga uppgifter som skulle ha krävt sekretess enligt SL 8:6. Tvärtom, uppgifterna visar klart och 
tydligt att Kommissionens och del- och slutrapporternas slutsatser att visiret var felkonstruerat och feltillverkat 
är fantasiuppgifter, dvs rena förfalskningar. Visiret var tillverkat för fartyget 'Viking Sally' 1980 och dess 
skyddade kustfart mellan Mariehamn och Stockholm. 'Viking Sally', som senare blev 'Estonia' var ursprungligen 
bara certifierad för skyddad kustfart mellan Sverige och Finland. Lås och gångjärn var starkare än vad 
obefintliga regler eventuellt krävde. Att installationsanvisningarna skulle ha varit fel var inte möjligt. Däremot 
hade Atlantlåset och gångjärnen tydligen modifierats och försvagats senare, och visirets underhåll var eftersatt 
av rederiet. Sedan ansåg tyskarna att hela olycksscenariot var fel - Atlantlåset gick ju sönder, när visiret hade 
vridits 15 grader från färjan, och rampen kunde aldrig ha ryckts upp! Enda anledningen varför Kommissionen 
hemligstämplade uppgifterna var naturligtvis att förhindra att uppgifterna, som visade att delrapporten var fel, 
spreds vidare. 

Slutrapporten (5) nämner inte med ett ord uppgifterna i breven, vilket är kollusion. 

Av Kommissionens alla mötesprotokoll framgår inte att de två sista breven ens diskuterades. Brev B155** (19) 
föreslog återigen att visiret trillade av efter att 'Estonia' fick slagsida, dvs 'Estonia' var läck innan slagsidan 
uppstod, 2.1 och 3.17. 

Anledningen varför Kommissionen (troligtvis Forssberg) aldrig besvarade de tyska breven är naturligtvis att 
Forssberg då visste att hans uppdrag från svenska regeringen var att producera en helt förfalskad slutrapport, 
som skyllde allt på de påstått felkonstruerade tyska visirlåsen. Att vid denna tidpunkt - 1995/6 - starta en 
diskussion med den tyska expertgruppen var bara tidsspillan. 

Kommissionen hade redan då naturligtvis stora problem att skriva ihop en slutrapport baserad på de uppgifter 
man meddelat media. Det enklaste var alltså att hemligstämpla breven och hoppas på att tyskarna, på något 
sätt och av okänd anledning, skulle dra tillbaka sina uppgifter. Av samma anledning fanns det ingen anledning 
att starta en diskussion med andra utomstående som, t.ex. överlevande och anhöriga. Forssberg hade troligtvis 
redan problem med de experter i Kommissionen som inte var fullt införstådda med att den påstådda 
olycksorsaken var falsk, speciellt Klaus Rahka och kanske Huss, fast Huss visste att hans 'olycksförlopp' 
manipulerats till oigenkännlighet 1.9. Bara de numera överlevande medlemmarna i Kommissionen och dess 
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experter och s.k. nyckelvittnen kan idag berätta om vad som verkligen hände inom Kommissionen vid den 
tidpunkten. 

Att mörkläggningen var förankrad på högsta svensk nivå kan förklaras med att Forssberg numera är 
hovrättslagman i Svea Hovrätt, utsedd av svenska regeringen. 

I slutrapporten (5) hävdar Kommissionen att 'Estonia' var konstruerad för att kunna segla var som helst på 
korta internationella resor, t.ex. i Engelska Kanalen, Biscayabukten, Nordsjön, Röda Havet, etc. Det är helt 
tokigt. Alla visste att 'Viking Sally' bara var byggd och godtyckligt certifierad för skyddad/begränsad kustfart 
mellan Stockholm (Sverige) och Mariehamn (Finland), och att förstärkningar och förbättringar var nödvändiga, 
om traden skulle ändras t.ex. över öppna Östersjön. 

Finska Sjöfartsstyrelsen meddelade detta offentligt efter olyckan i november 1994. Felet begicks av köparen, 
när 'Viking Sally' såldes till Estline och flaggades om till Estland och traden ändrades 1993. Utan att blinka 
utfärdade den estniska administrationen ett nytt certifikat för färd över öppna hav utan att kräva en enda 
förändring eller förstärkning av fartyget - den nya redaren och administrationen var ju i princip samma person - 
estniska staten och ville tydligen spara pengar. Slutrapporten (5) nämner naturligtvis inte den saken. 

Det var flera fel med 'Estonia' under sin nya flagg och hon var totals sjöovärdig. Säkert var visiret i svagaste 
laget för att segla t.ex. i Engelska Kanalen. Hon saknade livräddningsutrustning under dävertar för alla 
ombord, vilket var helt olagligt 1993. Säkerhetsorganisationen ombord fungerade inte. Hon seglade också 
med de vattentäta dörrarna öppna, vilket bara tillåts i extrema undantagsfall. Slutrapporten (5) nämner 
ingen av dessa brister för att skydda olika sjöfartsinspektioner. 

Naturligtvis bidrog dessa brister till att olyckan fick så allvarliga följder, men huvudorsaken till olyckan - det 
oväntade läckaget och följande slagsida - kan knappast rederiet hållas ansvarigt för. Men eftersom de facto det 
fanns allvarliga brister i 'Estonia's utrustning och skick kunde Kommissionen tvinga rederiet att spela med i det 
smutsiga spelet, dvs rederiet håller tyst om bristerna och Kommissionen anklagar inte rederiet för bristerna 
utan pekar ut varvet för 'konstruktionsfel'. Och eftersom rederiets ägarförhållanden var splittrade mellan 
svenskar och ester, tvingades de svenska ägarna att hålla tyst. I efterhand hade det varit bättre att de svenska 
redarna hade lagt korten på bordet 1995 och sagt att de hade lurats av sina estniska partners. Men eftersom 
svenskarna inte gjorde det, uppmuntrades Kommissionen att fortsätta historieförfalskningen som är lätt att 
beskriva i den förfalskade slutrapporten. Vi börjar med de vattentäta skotten som enligt alla regler skulle ha 
tillåtit 'Estonia' att flyta med två vattentäta avdelningar i förbindelse med havet. 
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'När vi ger dispenser (nio svenska fartyg - bland andra "Stena Nautica", "Silja Symphony", "Silja Opera", "Viking Cinderella" 
och "Malmö Link" - har dispenser för att ha vattentäta dörrar öppna till sjöss) tittar vi på varje fartyg individuellt för att se 
om några av de vattentäta dörrarna kan vara öppna även under gång. Ett villkor är att fartyget inte kan sjunka även om 
det kommer vatten i en, två eller tre sektioner. Många passagerare reagerar mot att dessa dispenser finns, trots att detta 
inte på något sätt hotar säkerheten' 

Per Nordström, biträdande sjösäkerhetsdirektör på Sjöfartsinspektionen (DN 051230) 

'alla vattentäta dörrar skall vara stängda till sjöss … ' 

SOLAS II-1.15.9.1  

 

1.23 VATTENTÄTA DÖRRAR: FEL INDIKERING, KRIMINELLT ÖPPETHÅLLANDE 

Slutrapporten beskriver inte de vattentäta dörrarna i skrovet, deras antal - 22 stycken - och lägen, och hur de 
stängs och öppnas och hur lägena indikeras. Det är en enorm brist, eftersom när ett fartyg sjunker, dvs skrovet 
vattenfylls, är det mycket viktigt att veta om de vattentäta dörrarna är stängda och hindrar vatten att 
spridas.  

Slutrapporten har naturligtvis inte heller en beskrivning av de rök- och gastäta branddörrarna i överbyggnaden 
och däckshuset. Branddörrarna i överbyggnaden sitter i skotten mellan själva garaget, där bilar, mm lastas, och 
trapphusen och maskinrummet. Om det är brand i garaget är trapporna och maskinrummet skyddade av 
brandsäkra skott; branddörrarna i överbyggnaden mellan garage, lastutrymmet, och andra utrymmen är alltid 
stängda. Branddörrarna i däckshuset sitter i skotten som indelar däckshuset i olika sektioner; brand i en sektion 
skall inte kunna spridas till andra sektioner, och dessa branddörrar, oftast permament öppna, kan fjärrstängas 
från bryggan vid brand. Kommissionen inte bara utlämnar all beskrivning av vattentäta dörrar och branddörrar. 
När Kommissionen sedan refererar till dessa dörrar blandar man ihop begreppen för att förvirra beskrivningen 
av det påstådda olycksförloppet. 

'Estonia' hade aldrig kunnat sjunka om det hade kommit in vatten på bildäck i överbyggnaden, vilket enligt 
Kommissionen skulle ha hänt. Vatten i överbyggnaden hade lett till kapsejsning och flytning upp och ned. 
Kommissionen anger att det var vatten på bildäck i överbyggnaden och att det vattnet skulle ha läckt in i 
trapphusen genom det röktäta branddörrarna och observerats av överlevande när de passerade dörren efter 
att slagsidan uppstått. Det är en dubbel lögn av Kommissionen - branddörrarna var vid tillfället helt på det 
torra, eventuellt vatten i överbyggnaden var flera meter under dörren i lä och inget vatten kunde naturligtvis 
rinna uppåt; och trappan passerade inte dörrarna som var placerade för och akter om trapporna. Uppgifterna 
att överlevande sett vatten rinna in i trapphusen är skickligt planterad desinformation i massmedia och vid 
presskonferenser. 

STÄNGDA VATTENTÄTA DÖRRAR HINDRAR SJUNKNING  

Om de vattentäta dörrarna i skrovet hade varit stängda, och om 'Estonia' bara var läck i ett eller två 
skrovutrymmen, skulle fartyget bara ha krängt, men ej sjunkit, som följd av läckaget. Det hemligstämplade 
brevet akt no. B155** (19) från varvet nämner de vattentäta dörrarna på sid 3 - 

"indikationsljusen för de vattentäta dörrarna på bryggan måste ha ändrats efter att färjan blev omdöpt till 
'Estonia' eftersom så länge som hon seglade under finsk flagg var ljusen 'gröna' när dörrarna var 'öppna' (vilket 
var det normala förhållandet) och 'röda' när dörrarna var 'stängda'."  

Dessa uppgifter är sensationella och visar att så länge fartyget var finskt så bröt hon mot SOLAS-reglerna, som 
kräver att de vattentäta skottdörrarna är stängda till sjöss, och att indikationsljusen då är gröna. Den felaktiga 
ljusindikeringen var ju lätt att ändra - koppla om lamporna - grönt för stängt, rött för öppet. Men 22 vattentäta 
dörrar? Ingen färja skall ha 22 stycken vattentäta dörrar nere i skrovet! Det var olagligt och beskrivs klart 
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nedan. En anledning varför Kommissionen inte beskriver 'Estonia's vattentäta dörrarrangemang är helt enkelt 
att hela system var felaktigt, olagligt och en enorm sjösäkerhetsrisk. De flesta dörrarna borde ha svetsats igen 
efter en enkel men korrekt sjösäkerhetsinspektion. 

VARNINGSKLOCKAN RINGER NÄR DÖRRARNA STÄNGS 

Det är troligt att även fartyget, efter att ha bytt namn till 'Estonia', bröt mot reglerna, då det var opraktiskt att 
stänga de vattentäta dörrarna till sjöss, eftersom 75% av passagerarna på däck 1 då inte kunde gå på toaletten 
2.20 utan att springa upp och ner i trappor. Många passagerare som åkte med 'Estonia' har meddelat att de 
vattentäta dörrarna alltid var öppna till sjöss. Samma uppgifter hade getts av Estlineanställda vid förhör i 
Kommissionens regi. En annan anledning varför dörrarna var öppna - och troligtvis blockerade (!) i öppet läge - 
är att en stark varningsklocka ringer varje gång en vattentät dörr öppnas och stängs. Den hade väckt alla 
passagerare på däck 1. Sjöfartsverket har meddelat, att när man gjorde den sista kontrollen av 'Estonia' på 
eftermiddagen den 27 september 1994 cirka 12 timmar innan olyckan, ville man inte testa fjärrstängningen av 
de (olagliga!) vattentäta dörrarna från bryggan 'eftersom det var passagerare ombord' (sic). Nu satt ju de 
vattentäta dörrarna nere under bildäck och där fanns med stor sannolikhet inga passagerare vid den tiden och 
bara sju dörrar satt i passagerarutrymmena. Emellertid - hade man testat fjärrstängningen skulle alla öppna 
dörrar ha stängts - och innan dörrarna stängs skulle varningsklockor ha ringt. Ingen passagerare skulle kunna 
missförstått vad som var på gång! Och naturligtvis hade man informerat eventuella passagerare vad 
alarmklockorna gällde - innan man började stänga dörrarna. Sjöfartsverket borde ha stängt alla vattentäta 
dörrar - och krävt att de alltid var stängda! 

VATTENTÄT SKROVINDELNING - SKYDDET MOT SJUNKNING 

Enligt de internationella sjösäkerhetsreglerna SOLAS skulle 'Estonia' skyddas av 13 vattentäta skott, som 
indelade färjans skrov i 12 vattentäta avdelningar mellan akterpiken och tankar förut och förpiken. En eller två 
vattentäta skrovavdelningar skulle kunna fyllas helt efter läckage och 'Estonia' skulle fortfarande flyta utan att 
slå runt. Reglerna är solklara sedan minst 30 år tillbaka och Sverige, Finland och Estland har anammat dem. 
Reglerna säger, bl.a. att 

'antalet öppningar i vattentäta skott skall reduceras till ett minimum beroende på fartygets konstruktion och 
korrekta drift; tillfredsställande anordningar att stänga öppningarna skall ordnas' (SOLAS II-1.15.1). 

I maskinrumsutrymmen får inte mer än en dörr finnas i varje vattentätt skott utom i speciella fall (som inte var 
tillämpliga i 'Estonia's fall). Vidare säger reglerna att 

'alla vattentäta dörrar skall vara stängda till sjöss … ' (SOLAS II-1.15.9.1).  

En normal tolkning av dessa regler har alltid varit, att det inte skall finnas några vattentäta dörrar alls i de 
vattentäta skotten utom eventuellt i skott mellan maskinrum, där man oftast, men inte alltid, installerar en 
dörr i centerlinjen på däck 0 (innerbotten). Den dörren underlättar förflyttning mellan maskinrummen och är 
också en flyktväg vid brand. Alla andra vattentäta skott i fartyget behövde inga öppningar alls, eftersom 
tillträde till varje utrymme är, eller borde vara, via trappor och stegar uppifrån skottdäcket. Vill man förflytta sig 
från ett vattentätt utrymme till ett annat så fick man ta trapporna upp och ner. Det fungerade bra på de flesta 
färjor, där sjömän, motormän, kvinnlig hotellpersonal, manlig hotellpersonal, kvinnlig restaurangpersonal och 
manlig restaurangpersonal brukade bo i separata besättningsutrymmen under bildäcket i skrovet med 
vattentäta skott mellan utan dörrar. Vem har hört talas om vattentäta dörrar på ett mellandäck 1 nere i ett 
skrov? 

En normal färja brukade bara ha fem, sex vattentäta dörrar. 'Estonia' (Viking Sally) var ett extremt undantag, 
godkänt av finska sjöfartsstyrelsen. 'Estonia' hade totalt tjugotvå (!) vattentäta dörrar i skrovet: fyra mellan 
förrådsrum akterut, åtta stycken i maskinrummen, två mellan maskinrum och passagerarutrymmen och åtta 
vattentäta dörrar i utrymmena för passagerare. Tre skott i maskinrummen - spant no. 66, A och L - hade två 
dörrar vardera, vilket var ett solklart regelbrott enligt ovan. Skottet vid spant L hade faktiskt totalt tre dörrar 
eftersom en dörr satt i passagerarutrymmet på däck 1. Skott vid spant 80, 91 och 101 hade också två vattentäta 
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dörrar, där under normala förhållandena inga dörrar borde ha installerats alls ('Estonia' var en förlängd variant 
av 'Diana II' - en extra sektion var insatt vid spant 79 där spanten markerats med bokstäver A, B, C, … etc.). En 
bild av kontrollpanelen för arrangemenaget visas i slutet av kapitlet. 

'ESTONIA' VAR FELBYGGD 

En orsak till att 'Estonia' hade onormalt många vattentäta dörrar var att man hade flyttat besättningen till däck 
8 och gjort om utrymmena under bildäcket för passagerare. Eftersom passagerarna inte orkade springa i 
trappor, gjorde man öppningar med dörrar i de vattentäta skotten. Detta är i princip mot reglerna, eftersom 
det rimmade illa med kravet att de vattentäta dörrarna skulle vara stängda till sjöss (men ej i hamn). Och 
medan man ändå höll på med att sätta in dörrar i passagerarutrymmena, satte man tydligen in flera extra 
vattentäta dörrar i maskinrummen, utan tanke på att varje sådan dörr var en betydande risk, om den lämnades 
öppen. Finska sjöfartsstyrelsen som hade godkännt arrangemanget gjorde här ett gravt fel 1980. Det är 
sannolikt att felet uppstod, pga slarv och tidsbrist. Färjan byggdes på rekordtid. Man använde ritningarna från 
ett liknande fartyg utan vattentäta dörrar och när man ändrade arrangemangen, satte man bara in extra 
vattentäta dörrar utan att informera sjöfartsstyrelsen. Och sedan var det för sent att ändra det felaktiga 
arrangemanget. Det blev ännu värre när man installerade stabilisatorer i januari 1994 - de fick installeras i ett 
utrymme på däck 0 som bara kunde nås genom att öppna vattentäta dörrar. 

Det är bevis att redarna och sjöfartsinspektionerna inte hade elementära kunskaper om hur färjor skall 
konstrueras! Tyvärr är andra färjor likadant byggda - och sjöfartsnäringen tiger. 

De vattentäta dörrarna skulle kunna fjärrstängas från en kontroll- och indikeringspanel på kommandobryggan. 
Det tyska varvet har i korrespondens med kommissionen, som nämnts, meddelat att rederiet tydligen hade 
manipulerat indikeringen, så att den var grön, när en dörr var öppen. Som om det spelade någon roll? 
Indikeringen var i princip ointressant - det viktiga var om det gick att fjärrstänga dörrarna överhvudtaget. 

Om fjärrstängningen fungerade vet vi inte. Slutrapporten nämner inte saken med ett ord. Att dörrarna var 
öppna till sjöss, i stället för att vara stängda vet vi, eftersom det underlättade för passagerare och besättning 
att förflytta sig. Möjligheten att någon blockerat dörrarna, så att passagerare inte skulle stänga dem till sjöss, 
kan inte heller uteslutas. Slutrapporten nämner alltså inte 

(1) att 'Estonia' hade onormalt många vattentäta dörrar ombord,  

(2) att flera av dem inte var installerade enligt säkerhetsreglerna SOLAS, 

(3) att de alltid var öppna till sjöss, och 

(4) att det oklart om de stängdes vid olyckan. 

Slutrapporten nämner (5) att vittnena i maskinrummet meddelade att de vattentäta dörrarna stängdes efter 
att slagsidan uppstod. Uttalandena är märkliga - det finns ingen indikeringspanel i maskinrummet som visar 
om dörrarna är stängda eller öppna! 

Den enda indikeringspanelen fanns på bryggan på däck 9. Och ingen lär ha hört varningsklockorna, när 
dörrarna skulle ha stängts nere i skrovet (de borde ha fört ett enormt oväsen). 

Det är ett faktum att 'Estonia' saknade den inbyggda flytkraft riktigt vattentäta skott utan vattntäta dörrar 
bidrog till. 'Estonia' sjönk snabbt eftersom hon saknade inbyggd flytkraft i skrovet - de vattentäta dörrarna var 
öppna! 

Det är vidare troligt att felaktigt handhavande av de vattentäta dörrarna bidrog till olyckan. Slutrapporten 
nämner inte möjligheten med ett enda ord. Det finns inte ens en beskrivning av det vattentäta dörrsystemet. I 
ett av supplementen (no. 226) finns en kopia på 'Estonia's plan för en nödsituation efter kollision, 
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grundstötning, läckage, etc. Där sägs (instruktion no. 5.81.1) att bryggan då, först efter olyckan, skall stänga de 
vattentäta dörrarna. 

EN SKANDALÖS NÖDINSTRUKTION 

'Estonia's nödinstruktion (supplement no. 226) är intressant läsning. 

Vid kollision, grundstötning eller läckage (men ej om en vädertät dörr i överbyggnaden är öppen) skall bryggan 
enligt instruktion 5.81: 

1. Stänga de vattentäta dörrarna, 
De borde naturligtvis ha varit stängda tidigare men det är ju alltid bra att stänga dem igen. Bättre 
sent än aldrig. 
2. Sända besättningsalarm - Mr Skylight Damage control - dvs 'fire group 1' skall träffas på däck 8 
förut och 'fire group 2' skall träffas akterut på däck 2 (bildäck), 
3. Vaktmatroserna skall sedan sändas ner och leta efter läckor från fören akterut. 'Fire group 2' skall 
leta efter läckor från aktern till fören. När de träffas skall de rapportera till bryggan. Sedan skall 
vaktmatroserna återvända till bryggan, 
4. Informera kapten, maskinchef och informtionskontor, 
5. En däcksreparatör skall kontrollera alla tankar enligt lista (troligtvis dubbelbottentankarna - >20 
stycken) utan särskild anmaning, 
6. Sjömän 130 och 132 och maskinreparatör 220 stänger avlopp, ventiler och luckor (sic) på bildäck (i 
överbyggnaden) enligt lista utan särskild anmaning, 
7. Ta fram aktuell säkerhetsplan, 
8. När alla grupper har samlats, ge lämpliga order tills 'command centre group' tar över (dvs kapten, 
överstyrman, maskinchef och chefspurser), 
9. Lämna över ansvaret till kapten (och gå till sin båtgrupp), 
10. Överstyrman gör stabilitetsberäkningar och har ansvar att ballasta fartyget, 
11. Följa instruktioner för operation och handling. 

Enligt instruktion 5.84 är det sedan kapten som beslutar och ger order om livbåtsalarm (till passagerarna). 
Sedan ges en instruktion till passagerarna - Allmänt meddelande - gå till räddningsstationerna och följ 
personalens direktiv (att hoppa överbord). 

Vi vet ej om dessa nödinstruktioner hade tränats och testats. Men intressant nog skulle bryggan inte larma 
passagerarna - det kunde enbart kaptenen göra. Nödinstruktionen nämner inte länspumparna men anger att 
överstyrman har ansvar att ballasta fartyget. Om färjan var läck borde det ha varit bra att veta att 
länspumparna fungerade. Kommissionen undersökte aldrig om länspumparna fungerade! 

FJÄRRINDIKERING AV VATTENTÄTA DÖRRAR 

De vattentäta dörrarna hade fjärrindikering på bryggan. Enligt internationell praxis (som inte är konsekvent 
genomförd) visar naturligtvis grön lampa en stängd dörr (det normala, säkra läget) och rött en öppen dörr (det 
onormala, farliga läget). Normalt har en färja tre-sex vattentäta dörrar på däck 0 mellan maskin- och 
serviceutrymmen. Eftersom 'Estonia' sannolikt seglade med minst fem vattentäta dörrar på däck 1 och minst 
två dörrar på däck 0 förut alltid öppna - alla dessa dörrar var i passagerarutrymmen, borde sju signallampor på 
indikationspanelen på bryggan vara röda och resten vara gröna till sjöss. Det finns andra uppgifter att vissa 
indikationsljus helt saknades. 

Enligt uppgift i ovan nämnda brev B155** (19) hade rederiet kanske ändrat signallamporna för däck 1s dörrar 
tidigare. De visade grönt när de var öppna. Att det var något konstigt med signallamporna bekräftade expert 
Bengt Schager i DN Debatt 971203 där han skriver 
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"När en av de svenska inspektörerna vittnade framkom att … inspektören uppfattade… att överstyrman inte var 
kunnig om … vad bryggans signallampor för de vattentäta dörrarna betydde. Han (överstyrman) gissade (sic - hur 
vet Schager det?) att dörrarna var stängda eftersom lamporna var gröna. Styrmannen hade tjänstgjort på 
'Estonia' från början. Han trodde alltså att hyttavdelningen på däck 1 var stängd i vattentäta sektioner (när 
lamporna var gröna). ... Följande brister fanns ... Överstyrman kände inte till betydelsen av signallamporna för de 
vattentäta dörrarna".  

Schager vet inte att vattentäta dörrar i passagerarutrymmen på färjor är olagligt. Slutrapporten (5) om 
Estoniaolyckan skriver inte en rad om de vattentäta dörrarnas indikeringssystem och att lampornas betydelse 
var oklar. 

Vidare - rederiets inspektörer och Estoniakommissionens expert Schager ansåg att 'Estonia's signallampor 
skulle visa rött (sic) när dörrarna var stängda och de kritiserade överstyrmannen för att gissa, när han 
påpekade, helt korrekt, att signallamporna borde visa grönt när dörrarna var stängda. Det visar tydlig 
inkompetens hos Kommissionens experter och rederiets inspektörer, eftersom ingen tycks ha brytt sig om hur 
det förhöll sig. 

Enligt brev B155 ovan (19) hade rederiet ändrat signalsystemet, så att alla lamporna visade grönt till sjöss, trots 
att fem vattentäta dörrar på däck 1 förut var öppna. Förvirrande, eller hur? Vem har rätt? Kommissionen och 
slutrapporten (5) nämner inte ens saken eller att det var lätt att fixa felet - koppla om lamporna! Brevet 
innehöll också bevis och uppgifter att 'Estonia' hade sprungit läck i skrovet. 

VATTENTÄTA DÖRRAR GICK EJ ATT STÄNGA - HÖLLS ÖPPNA FRÅN BRYGGAN 

Den 2 november 1994 förhördes inspektör Gunnar Zahlér av Kommissionen (akt D6a i SHKs Estoniaarkiv). 
Zahlée hade inspekterat 'Estonia' i Tallinn den 27 september 1994, dagen innan olyckan. Zahlér meddelade att i 
hamnen (Tallinn) var de vattentäta dörrarna öppna, dvs 

'dörrarna låg hela tiden med input uppifrån bryggan att hållas öppna'.  

Zahlér meddelade vidare att när han i testsyfte försökte stänga de vattentäta dörrarna lokalt i hamnen, 

'så for de till öppet läge med detsamma', 

dvs kontrollpanelen på bryggan var arrangerad på så vis, att det inte gick att stänga de vattentäta dörrarna 
lokalt. Zahlér nämner inte om varningsklockan fungerade. Zahlérs uttalande är naturligtvis sensationellt, dvs att 
det dels gick att hålla de vattentäta dörrarna öppna från bryggan, dels att det inte gick att stänga de vattentäta 
dörrarna lokalt, om de hölls öppna från bryggan. 

Man får alltså intrycket att de vattentäta dörrarna i skrovet de facto kunde fjärröppnas (!) från 
kommandobryggan och att bryggan sedan kunde hindra dörrarna från att stängas lokalt. Hela arrangemanget 
verkar totalt olagligt, dvs rent kriminellt, och det är (inte) konstigt att slutrapporten förtiger saken. Just de fakta 
att flera vattentäta dörrar inte bara var öppna till sjöss utan att man även kunde fjärröppna de vattentäta 
dörrarna på däck 0 och 1 nere i skrovet från bryggan innebär att detta felaktiga arrangemang kunde ha bidragit 
till olyckan 2.3 (och sid 35-43 i (31)).74 

FELAKTIGA ARRANGEMANG PÅ LIKNANDE FÄRJOR  

'Estonia's kontrollsystem för de vattentäta dörrarna var troligtvis konstruerat av tyska elföretaget AEG och 
liknade system t.h. från en färja byggd i Tyskland ett par år tidigare.  
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Figur 1.23.1 visar kontrollpanelen för de 
vattentäta dörrarna i en tyskbyggd färja 
liknande 'Estonia'. Bilden är tagen 2002. 

Färjan är (felaktigt) godkänd för korta 
internationella resor av en europeisk 
sjöfartsadministration. Det är tolv 
vattentäta dörrar i skrovet - fem dörrar 
(nos. 1-5) på däck 0 mellan maskinrum, 
vilket är i ordning, och sju dörrar (nos. 
6-12) mellan besättnings- och 
passagerarutrymmen på däck 1, vilket 
är helt illegalt enligt SOLAS. Tre 
vattentäta skott har två vattentäta 
dörrar (dörrar nos. 1 och 7, nos. 2 och 
8 och nos. 5 och 9 ovanpå varandra i 
samma skott) vilket är olagligt! 

Figur 1.23.1 - Felaktig kontrollpanel för vattentäta dörrar - år 2002 

Indikering är grönt för öppen dörr och rött för stängd dörr. Dörrarna kan fjärröppnas från bryggan med grön 
knapp till höger, vilket är illegalt.Naturligtvis kan de fjärrstängas med röd knapp till vänster. När dörrarna hålls 
fjärröppna från bryggan, kan en oerfaren person ej stänga dörren normalt nere i skrovet vid dörren. Trycker 
denne på den lokala stäng-knappen, stängs dörren långsamt, medan en varningsklocka ljuder, men så fort 
knappen släpps, far dörren till öppet läge! För att defintivt stänga dörren lokalt krävs ett litet knep - vrid 
tryckknappen när dörren nått stängt läge. Då kan ej heller dörren fjärröppnas från bryggan. Någon instruktion 
att vrida knappen fanns inte på denna färja. 

Det är mycket sannolikt att 'Estonia' hade samma, eller liknande, olagliga system som visas ovan och att det 
bidrog till katastrofen: 

1. De vattentäta dörrarna var naturligtvis öppna, när olyckan (slagsidan) uppstod (klockan 01.02)  

2. De vattentäta dörrarna stängdes aldrig, eftersom 

2.1 Besättningen på bryggan kastades ner i lä och ej nådde stängknappen, och 

2.2 Ingen passagerare på däck 1 hörde varningsklockorna som ljuder, när de vattentäta dörrarna 
stängs 

3. Läckvatten spreds tidigare genom de öppna vattentäta dörrarna, så att färjan dels fick slagsida, dels 
sjönk. 

I andra kapitel utreds hypotesen att vissa vattentäta dörrar faktiskt var stängda innan olyckan, och att 
läckvatten isolerades mellan vattentäta skott med dessa stängda dörrar innan slagsidan uppstod kl. 01.02, och 
att sedan dessa dörrar fjärröppnades från bryggan. Resultatet skulle vara två kraftiga smällar hörda strax innan 
slagsidan uppstod. Men ingen överlevande från däck no. 1 uppger sig ha hört varningsklockorna som anger att 
en vattentät dörr öppnas eller stängs. Möjligheten finns ju att varningsklockorna var urkopplade. 

Vid dykundersökningen av vraket 1.16 skulle kontrollpanelen filmas. Om det gjordes är oklart (det finns ingen 
film av panelen) - klart är att Kommissionen ändå censurerade alla uppgifter om de vattentäta dörrarna och 
dess kontrollpanel(er) på bryggan. Samma gjorde sedan den tyska expertgruppen 3.13 - men tyskarna 
publicerade ändå en bild av 'Estonia's kontrollpanel för de vattentäta dörrarna. 
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'ESTONIA'S KONTROLLPANEL FÖR VATTENTÄTA DÖRRAR 

 

Bilden till höger visar 'Estonia's kontrollpanel för de 
vattentäta dörrarna. Den är som synes litet mera 
komplicerad än den ovan nämnda. Överst ser vi två 
däcksplaner med indikeringslampor rött/grönt - däck 1 
med 14 vattentäta avdelningar och 11 dörrar (helt 
olagligt), däck 0 med ytterligare 10 eller 11 dörrar (en 
dörr kanske sitter i själva däcket?), varav flera dörrar är 
olagliga. 

Panelen bekräftar att flera vattentäta skott hade två 
eller tre vattentäta dörrar, vilket var helt olagligt. 

Figur 1.23.2 - 'Estonia's kontrollpanel för vattentäta dörrar 

Till vänster nederst på panelen ser vi två knappar/indikeringsljus - den vänstra lyser grönt. Eventuellt är det en 
kontroll för hela systemet. I mitten underst ser vi fyra knappar och/eller indikeringsljus som troligtvis används 
för fjärröppning (olaglig) (de två övre) och fjärrstängning av dörrarna (de två undre). 

Till höger underst är sannolikt en dimmer och en liten knapp för lampkontroll. Om det är möjligt att 
öppna/stänga individuella dörrar är oklart. Klart är att systemet är fel - man skall ej kunna fjärröppna vattentäta 
dörrar från bryggan! I slutrapporten (5) sid 33 anges att panelen satt midskepps vid akterskottet på 
bryggan. Kommissionen talar om 'Manövrering av vattentäta dörrar' - inte enbart stängning, dvs var troligtvis 
medveten om att dörrarna gick att öppnas från bryggan. 

Författarens hypotes att de vattentäta dörrarna på 'Estonia' var (fjärr)öppna, eller öppnades, under olyckan 
stärks av ovan bild av kontrollpanelen. Att någon senare skulle ha stängt dörrarna är osannolikt. Ingen 
överlevande har hört varningsklockor att vattentäta dörrar stängts (eller öppnats). Kommisionen måste ha 
varit medveten om det illegala dörrsystemet och ovan bild av panelen: därför censurerade Kommissionen 
alla uppgifter om de vattentäta dörrarna i slutrapporten (5). 

--- 

74 I brev till författaren 960719 meddelade expert B. Schager att "De vattentäta skotten var stängda". På förfrågan hur det var känt att 22 
vattentäta dörrar var stängda meddelade Schager per brev 960801 att "Vittnesuppgifter säger att de vattentäta dörrarna stängdes under 
olycksförloppets början". Det är naturligtvis en viss skillnad mellan uppgifterna. Frågan kvarstår vad 'olycksförloppets början' är - den första 
smällen kl. 00.55 (00.40?) eller slagsidan kl. 01.15 (01.02?) - troligtvis det senare. Och vem stängde dem? Officerarna på bryggan eller 
besättningen lokalt vid varje dörr? Det senare gick ju inte. Och varför skulle bryggan ha stängt dem - bryggan saktade inte farten, sände 
inte alarm till passagerarna eller Mayday förrän sju minuter efter slagsidan kl. 01.22 och inga vittnen från bryggan överlevde som kan ha 
meddelat att dörrarna skulle ha stängts. Och - hade dörrarna stängts hade 'Estonia' flutit upp och ned med en viss mängd vatten ovanpå 
bildäck. Och ingen överlevande uppger sig ha hört varningsklockorna, när dörrarna skulle ha stängts! 
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1.24 LÄNSPUMPAR IGÅNG UNDER OLYCKAN! 

Det är otroligt att slutrapporten (5) inte heller beskriver länspumpsystemet i detalj. Inte ett enda ord om 
länspumparna i hela slutrapporten! 

För att förhindra att fartyg sjunker installeras flera länspumpar ombord och länspumparna skall kunna hålla 
fartyg flytande, så att de inte sjunker vid mindre läckage. 'Estonia' skulle ha haft totalt minst fyra länspumpar 
belägna i olika utrymmen (så att bara ett utrymme skulle vattenfyllas vid en skada och en länspump sättas ur 
spel), som skulle kunna pumpa läns alla vattentäta utrymmen under bildäcket. Dessa pumpar drevs både via 
det vanliga elsystemet och via nödgeneratorn. Länspumparna skulle vara förbunda till en rörledning med 
minsta diameter cirka 136 mm, och varje pump skulle ha en minsta kapacitet på 105 m3/timme. Troligtvis var 
den verkliga kapaciteten mycket högre.73 

Systemtekniker Sillaste uppgav ju efter olyckan till finska sjöfartsstyrelsens byråchef och Estoniakommissionens 
expert Simo Aarnio (2) att 

länspumparna var igång  

strax efter att slagsidan uppstått och att Sillaste hade intrycket att 'Estonia' var läck 1.3. Dessa uppgifter saknas 
i slutrapporten. Det är troligt att Sillaste kallades ner (kl. 00.30 ?) för att hjälpa till med att starta länspumparna, 
men det kan man tydligen inte nämna - det var ju vatten på bildäcket kl. 01.15 som orsakade olyckan. 

Det är inte lätt att konstruera ett idiotsäkert länspumpsystem, eftersom pumpar i flera olika utrymmen skall 
kunna pumpa läns både det egna utrymmet och alla andra utrymmen. System kan lätt bli (över-) komplicerat 
med ett stort antal stopp- och kontrollventiler och det är möjligt att fel i hanteringen av länspumparna bidrog 
till olyckan. Genom att inte ens nämna länspumparna eller beskriva systemet bidrager Kommissionen till 
osäkerheten i detta avseende efter olyckan. Troligtvis läckte stora mängder vatten - 4 000-6 000 m3/timme in i 
'Estonia' och spreds genom de öppna dörrarna i skotten, medan besättningen inte visste hur man skulle pumpa 
alla utrymmen läns. Resultatet var oundvikligt - fartyget sjönk! 

--- 

73 'Estonia' hade totalt sex, elektriskt drivna länspumpar med total kapacitet 960 ton/tim fördelade i fyra olika utrymmen under bildäcket. 
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1.25 LASTNINGSRUTINERNA - FARLIG LAST? 

Enligt uppgift i slutrapporten (5) var 'Estonia's tyngdpunkt förskjuten åt styrbord, så att det var nödvändigt att 
fylla babords krängtank för upprätt läge. Det innebar att lastningsrutinerna borde innehålla instruktioner om 
att lasta mer vikt på babords sida i garaget. 

Enligt slutrapporten lastades 'Estonia' tvärtom, dvs mer vikt placerades på styrbords sida, så att babords 
krängtank fick fyllas 100% med 183 ton vatten, så att fartyget lämnade Tallinn i upprätt läge 2.17. 

Denna märkliga beskrivning hur 'Estonia' lastades på den sista resan 1994 kräver naturligtvis en förklaring, 
eftersom det har hävdats att fartyget var fellastat. Slutrapporten innehåller inga detaljer hur och med vad 
'Estonia' hade lastats tidigare. 

Om 'Estonia' var fellastad i Tallinn, borde hon ha krängt åt styrbord redan i Tallinns hamn, innan krängtanken 
fylldes upp, vilket ingen människa noterade. Man får intrycket att besättningen lastade färjan helt på måfå 
(osannolikt) och att för mycket vikt hamnade på styrbordssidan, och att babords krängningstank fylldes upp 
successivt i Tallinns hamn för att färjan skulle flyta utan krängning under lastningen. 

Slutrapporten talar inte heller om i detalj vad sista lasten bestod av utom att det bara var diverse olika varor. 
Det är möjligt att farligt gods transporterades, som sedan läckte ut och hamnade i en uppsamlingstank under 
bildäck, som sedan exploderade. Möjligheten har inte utretts. 

Enligt dokument A61 i SHK:s Estoniaarkiv bestod den tunga lasten på bildäck av 39 stycken lastbilar med 
totalvikt 970 ton. Medelvikten var alltså 25 ton - den tyngsta bilen vägde 55 ton och den lättaste 6 ton. Det är 
inte svårt att lasta 39 lastbilar, så att fartyget flyter utan krängning. Slutrapporten antyder emellertid att tre 
eller fyra av de allra tyngsta bilarna (160 ton) fellastades på yttersta styrbordssidan, så att babords krängtank 
fick fyllas upp 100%. Det låter märkligt (och är inte bevisat och är sannolikt en dum efterkonstruktion)! 
Möjligheten finns (mycket liten, eftersom 'Estonia's stabilitet var god), om man i denna situation pumpar 
vatten från babord till styrbord, att fartyget kapsejsar, dvs kantrar åt styrbord, slår runt och sedan flyter upp 
och ned. Slutrapporten meddelar, som bekant, inte detta faktum. I princip innehåller alla stabilitetsberäkningar 
i slutrapporten (5) allvarliga fel. 

TRANSPORT AV MILITÄR UTRUSTNING 

Passagerarfartyget Estonia användes av svenska försvaret för att frakta militär utrustning av sovjetiskt 
ursprung. Enligt ett avtal mellan svenska Tullverket och svenska försvaret gick svenska tullen med på att släppa 
genom transporterna utan klarering. Svenska försvarsmakten anmälde när det skulle äga rum. De fanns t.o.m. 
på plats vid mottagningen, har underrättelsechefen på Tullverket Sven Peter Olsson uppgivit. En tulltjänsteman 
har meddelat att Estonia haft militär materiel ombord två gånger under september 1994. Troligen rörde det sig 
om före detta sovjetisk, elektronisk militär utrustning eller tunga vapen som Sverige kommit över i Baltikum 
och ville undersöka i Sverige. Hur denna utrustning kunde passera den estniska tullen och lastas ombord är 
oklart. Sannolikt var den estniska tullen tämligen korrupt och struntade i vad som lastades ombord. 

Frågan är om detta svenska avtal och den estniska tullens inkompetens hade kommit till rederiets kännedom - 
alltså att passagerarfärjan utnyttjades för transporter av militär utrustning och vapen. 

Svenska försvaret hade emellertid ingen militär last ombord på Estonia vid själva katastrofen, uppger 
Tullverket. Under katastrofdagen hade det, enligt uppgift, inte kommit någon anmälan från försvaret om 
väntad leverans, vilket det borde ha gjort om en sådan var på väg. 

Det svenska samarbetsavtalet omgärdas fortfarande av sekretess och Tullverket vill inte säga mer om 
leveranserna än att det under katastrofdagen inte fanns något ombord på Estonia som skulle till försvaret. 
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Om sådan materiel hade funnits ombord, borde det föranleda en ny utredning om katastrofen eller åtminstone 
dykningar ner till bildäck på vraket. Som anges i andra kapitel av denna bok ägde sådana, svenska, hemliga 
dykningar rum redan veckan efter olyckan. Då sprängdes och drogs loss visiret från vraket och hamnade på 
botten under förskeppet. Det var denna sinkadus som ledde till att Kommissionen skyllde olyckan på felaktiga, 
tyska visirlås och som är upphovet till hela Katastrofutredning. 

Enligt Mr. Stephen Davis i en artikel 'Death in the Baltic: the MI6 connection' i New Statesman 23 maj 2005 
föreslås att brittiska underrättelsetjänsten var inblandad i smugglingen. 
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1.26 OKLAR RESEPLANERING - OBEVISAD GIRPUNKT 

Slutrapporten innehåller inga uppgifter hur den sista resan planerades och utfördes och hur de cirka 250 
tidigare resorna hade planerats, t.ex. var i Finska Viken man oftast girade mot Söderarm, och att man oftast 
hade en nordligare kurs mot Söderarm i Östersjön än vid olyckstillfället. Slutrapporten har inte en enda 
uppgift om 'Estonia' befann sig på fel kurs vid olyckstillfället - normal, kortast kurs mot Söderarm är längre 
norrut - dvs samma kurs som färjorna från Helsingfors. Det verkar som 'Estonia' sjönk minst åtta kilometer 
söder om normal kurs mot Söderarm. Den s.k. girpunktens position i Finska Viken vid olyckstillfället är helt 
obevisad - likaså tidpunkten för giren! Det framgår inte heller av slutrapporten att polska ro-ro färjan 'Amber' 
mötte 'Estonia' den 27.09.94 cirka kl. 23.15/23.20 estnisk tid, i position N59°22,5', E22°35,4', då 'Estonia' hade 
kurs ca 260/265°. Det innebär att den i slutrapporten angivna girpunkten och tiden för girändring inte stämmer 
2.25. 

Den Oberoende Faktagruppen har övertygande visat att Kommissionen anger fel kurs, positioner och fart för 
'Estonia' före olyckan (http://factgroup.tripod.com och klicka på uppdateringar 01.02.11). 

'Estonia' skulle ha avgått vid normal tid - kl. 19.00 - och sedan seglat över Finska Viken och girat västerut och 
seglat ungefär samma kurs och fart som färjorna från Helsingfors västerut till Stockholm. Många vittnesmål 
tyder på detta - både från personer ombord på 'Estonia' och andra färjor, t.ex. 'Mariella'. Det innebär att 
'Estonia' under flera timmar ca kl. 20.00-24.00 seglade samma kurs som t.ex. 'Mariella' och 'Silja Europa' med 
viss tidsförskjutning. Av okänd anledning - troligtvis ansåg man att vädret tillät det - girade sedan 'Estonia' mot 
Sandhamn (sic) ca kl. 24.00 för att hamna på olycksplatsen ca kl. 01.00. Även 'Mariella' och 'Silja Europa' lär ha 
girat mot Sandhamn under olycksnatten, men sedan kort därefter beslutat sig för att segla mot Söderarm. 
Varför Kommissionen hittade på en helt annan kurs och fart utanför Estlands nordkust för 'Estonia' är oklart. 
Faktagruppen visar klart det inte finns ett enda bevis för Kommissionens angivna kurser, positioner och farter. 

'Estonia' skulle sedan ha fått slagsida kl. 01.02 och girat styrbord, dvs ej babord 1.9 undan vind och vågor och 
sedan drivit till vrakplatsen. Under dessa förhållanden lär 'Estonia' aldrig ha passerat 'visirpositionen', dvs 
positionen för visiret är falsk 1.14. 
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1.27 OBEFINTLIGA SÄKERHETSRUTINER 

Slutrapporten har inga uppgifter om personsäkerheten ombord, dvs hur passagerare och bagage och lasten i 
garaget kontrollerades innan resan. Laglöshet rådde i Estland 1994 och det cirkulerade massor av 
handeldvapen och knivar i landet eftersom man fick skydda sig själv. 

Hur kontrollerade rederiet att inte en massa vapen kom ombord 'Estonia'? Hur kontrollerades vad som 
lastades? Betalade rederiet skyddspengar till estniska maffian? Slutrapporten (5) tiger. 

Slutrapporten meddelar vidare ingenting i detalj om hur rederiet organiserade säkerheten ombord och hur 
besättningen tränades och vilka instruktioner passagerarna fick. Det verkar som om den tekniska driften 
sköttes av den svenska partnern av Estline i Stockholm Appendix 7, medan personalen och besättningen 
sköttes av den estniska partnern av Estline i Tallinn. 

Men vem var ansvarig för säkerhetssystemen och säkerhetsutrustningen ombord?  

Intrycket är att ingen var ansvarig - säkerhetssystemen och säkerhetsutrustningen hade trillat mellan två stolar 
och varken Stockholm och Tallinn var beredd att ta sitt ansvar. Man trodde väl att säkerhetsutrustningen var i 
ordning eftersom certifikaten var i ordning, men hur var det med säkerhetssystemen? 

Varför hade man inte tränat fartygets övergivande och då märkt att det inte gick att evakuera alla ombord 
på fartyget torrskott?  

Slutrapporten säger inte mycket om hur den mycket lilla estnisktalande besättningen skulle eskortera det stora 
antalet icke estnisktalande passagerare till livbåtar och flottar. Anledningen är att det inte gick att torrskott 
evakuera passagerarna 1.33 - fartyget var inte sjövärdigt! Och svenska Sjöfartsverket kände till med teg om 
saken. 

Det verkar som om ingen på Estline hade bekymrat sig om hur 2 000 passagerare skulle kunna överge fartyget. 
Hela besättningen bodde flott och relativt säkert högst upp i fartyget på däck 7 och 8 och man undrar 
naturligtvis vilka som var utsedda att vid fara gå ner till däck 1 och eskortera cirka 400 passagerare där till 
säkerhet. En anledning till att proportionellt fler besättningsmän och personal än passagerare överlevde är att 
de förra bodde på och över däck 7, där man embarkerade livbåtar och flottar. Besättningen slapp alltså att 
klättra upp för trappor för att komma ut 1.34. 
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1.28 'ESTONIA' PÅ FLERA STÄLLEN SAMTIDIGT 

Resan till Sverige gick genom finskt fiskevatten och olyckan skedde utanför finskt territorialvatten. Enligt 
pressrelease 941017 (7) såg finsk landradar (på Utö) hur 'Estonia' sjönk kl. 01.48 1.12-5. Denna uppgift finns ej 
med i slutrapporten (5), eftersom positionen, som ej anges, troligtvis var fel, dvs det var inte 'Estonia' som 
försvann på skärmen. Likaledes har alla uppgifter plockats bort om finska observationer från Utö av 'Estonia' 
före kl. 01.24 då Mayday sändes, trots att finska uppgifter om andra skepps (Mariella, Silja Europa) kurs och fart 
registrerades och finns publicerade i slutrapportens kapitel 13. 

Ingen person eller skepp hade enligt Kommissionen 'Estonia' under observation mellan t.ex. kl. 00.00 och 01.24, 

fast det enligt slutrapporten hade meddelas att finsk landradar hade 'Estonia' på sin skärm, när hon sjönk. 
'Anette' placerade 'Estonia' en halv distansminut öster om vrakplatsen kl. 01.20! 

Efter kl. 01.30 observerade ett fartyg ('Mariella') 'Estonia' och placerade henne cirka 1 800 meter söder om 
platsen, där visiret senare återfanns. Slutrapporten återger inte uppgiften, eftersom enligt slutrapporten 
'Estonia' vid den tidpunkten var på väg tillbaka till Estland 1 500 meter norrut 2.11. 

Slutrapporten är helt ologisk - å ena sidan visar man på figur 13.2 i (5) att 'Estonia' är på väg tillbaka, med >90 
graders slagsida, till Estland kl. 01.30 med > 2 knops fart efter slagsida uppstod kl. 01.15 och efter giren kl. 
01.18 1.9, å andra sidan visar man 'Estonia' på figur 17.1 i (5) stilla i vattnet kl. 01.30 cirka 2 700 meter söder 
om positionen given i figur 13.2. 

Fartyget kan naturligtvis inte vara på två ställen samtidigt, men det är vad slutrapporten visar. Förvirrande, eller 
hur? Figur 13.2 är, som redan sagt, rena förfalskningen 1.9 och positionen i figur 17.1 är inte heller korrekt. 

Naturligtvis stannade 'Estonia' i närheten av platsen, där hon sjönk kl. 01.32/36, vilket noterades av 'Mariella'. 
Ett vattenfyllt fartyg driver inte med >2 knops fart - det ligger nästan stilla. 'Estonia' kunde därför knappast ha 
drivit en längre sträcka, när hon var vattenfylld och höll på att sjunka, medan Kommissionen låter 'Estonia' 
förflyttas >1 200 m efter kl. 01.30! Därför är visirpositionen falsk. Det verkar som om alla assisterande fartyg 
noterade 'Estonia' stilla i vattnet cirka kl. 01.30, och det innebär förstås att 'Estonia' då måste ha varit i 
närheten av platsen, där hon sjönk, och vraket hittades. Det låter självklart, men trots detta gick Kommissionen 
ut med en falsk position för vraket 2 110 meter nordost om den verkliga vrakplatsen 1.14. Detta faktum nämns 
ej heller i slutrapporten (5). 

Anledningen till alla falska positioner är att dessa meddelades av Kommissionen. Kommissionen uppgav tidigt 
en falsk vrakposition och sannolikt även en falsk visirposition. 'Mariella', t.ex., uppgav riktiga uppgifter, men 
dessa modifierades av Kommissionen i samtal med media, som sedan rapporterade dem. Det finns ju ingen 
anledning varför 'Mariella' skulle ha rapporterat 'Estonia' 1 800 meter söder om (den falska) visirpositionen kl. 
01.30. 'Mariella's styrman 1.9 har uppgivit att han då hade 'Estonia' på radarn och att han noterade positionen i 
loggboken. En kompletterande haveirutredning torde kunna klargöra vilka positioner assisterande fartyg 
verkligen noterade för 'Estonia'. Enklast är att kontrollera 'Mariella's loggbok som lämnats in till Kommissionen, 
men som ej registrerats i SHK:s arkiv. 
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1.29 INGEN STABILITET MED 2 000 TON VATTEN PÅ BILDÄCK 

Slutrapporten meddelar förstås att 'Estonia' krängde som följd av vatten på bildäcket. Men slutrapporten 
nämner inte att 'Estonia' skulle ha tippat runt och flutit upp och ned efter att ha krängt cirka 34 grader med 
1 500 - 2 000 ton vatten på bildäcket, då den rätande hävarmen GZ är noll 1.9, 1.15 och 2.16. 

Hela vattenfyllnadsförloppet av bildäcket är förfalskat i slutrapporten. Ingenstans i slutrapporten nämns 
heller att vatten ovanpå bildäcket inte kunde rinna ner till utrymmena under bildäcket, som länspumparna 
sög från, eftersom öppningarna i det vattentäta bildäcket alltid var på det torra, när färjan krängde; figur 1E i 
2.16. 

Slutrapporten (5) sid 66 innehåller uppgifter att 'pumparna' sög från bildäcket, men det är tokigt. Bildäcket i 
överbyggnaden var normalt 2.5 meter över vattenlinjen och tömdes via vanliga spygatter i sidan eller till 
spilltankar. 
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1.30 FÖRLIGA RAMPEN VAR STÄNGD 

 

Slutrapporten säger att den förliga rampen rycktes loss 
från sina lås och öppnades helt och släppte in en massa 
vatten. Som bevis visar man figur 6.1 på sid 66 i 
slutrapporten (5), som visar en stängd ramp, som det 
läcker vatten kring: Skissen t.h. är gjord av Henrik Sillaste 
och visar vad han såg två minuter efter att slagsidan 
uppstått, då 'Estonia' krängde 20 grader, dvs rampen var 
stängd efter att slagsidan uppstått. 

Slutrapporten förklarar inte varför rampen var stängd 
efter slagsidan uppstått.  

Figur 1.30.1 Stängd ramp efter slagsidan 

Slutrapporten har inte ens en ordentlig konstruktionsritning av rampen och dess lås, varken dess två övre 
låskrokar, som tydligen hade 25-40 tons hållkraft vardera, eller sidolåsen med cirka 25 tons hållkraft. 
Slutrapporten säger bara att rampen rycktes upp, men det finns inga bevis hur det kunde ha gått till, och 
slutrapporten visar en skiss av en stängd ramp efter att slagsidan uppstod. 

Inte en enda undervattensvideo visar att rampen är öppen. Alla tre vittnen i maskinkontrollrummet säger att 
rampen aldrig var öppen, utan att den var stängd, men att vatten läckte in i överbyggnaden runt karmen - se 
kapitel 6.2 i slutrapporten (5). Vaktmatros Linde har meddelat att rampen var stängd kl. 01.30, när skeppet 
var på sidan 1.8. Men Kommissionen säger i slutrapporten (5) att visiret hade dragit ut rampen helt. Men det 
finns inte ett enda vittne till detta. Och det finns inte ett enda bevis att rampen dragits ut. 

Dykare försökte tydligen öppna rampen senare 3.10. 

Frågar man Ann-Louise Eksborg på SHK, när rampen egentligen var öppen, vägrar hon att svara. Lehtola anser 
att visiret drog ut rampen 4.2 och att rampen slog ihop av sin egen tyngdkraft, när fartyget var upp och ned, 
trots att det finns ett stort antal vittnen, inkl. besättningen, som säger att rampen var stängd ca kl. 01.30 när de 
hade hoppat i sjön och då slagsidan var <90 grader. Det är tydligen numera en trossak att rampen någon gång 
var öppen, trots att det inte finns ett enda bevis för det utom tre besättningsmäns vittnesmål vars kvalitet är 
mycket tveksam 1.48. Anledningen är förstås att Meister, Forssberg och Lehtola redan den 17 oktober 1994 
meddelade att rampen varit öppen 1.11 - dagen innan man lokaliserade visiret - och att detta felaktiga 
meddelande förstås inte gick att ändra senare. Anledningen för det är naturligtvis att då hade man tvingats 
meddela den verkliga läckan i skrovet som sänkte 'Estonia' och som besättningen hade berättat om. 

  



232 
 

1.31 FÖNSTER I SIDAN KROSSADES 

Slutrapporten säger det inte, men kommissionsmedlemmar säger när de uppträder och uttalar sig om 
slutrapporten, att 

'Estonia' inte kunde tippa upp och ned, eftersom hon flöt (sic) på det vattentäta däckshuset däck 4-7. 

Första slutsatsen i delrapporten (16) 1.19 var annars att överbyggnaden (däckshuset) vattenfylldes genom 
krossade fönster och inte alls var vattentätt. 

På en profilritning av 'Estonia' ser man lätt att 'Estonia' hade >200 fönster med tunt glas i sidan på däck 4-7, 
som genast krossas, när de är i vattenlinjen. Det fanns också vanliga ytterdörrar i däckshusets för- och 
akterskott som inte var vattentäta eller vädertäta. 

Det är helt kriminellt att påstå att däckshuset var vattentätt.  

Enligt all skeppsbyggnads- och sjösäkerhetspraxis är däckshus inte vattentäta eller ens vädertäta och deras 
tillskott till stabiliteten är noll eftersom inre eller yttre vattentäta blindfönster av stål, etc. saknades. Befintliga 
fönster bidrog inte alls till någon vattentäthet. Överbyggnaden - däck 2-3 - var dock vädertät, så länge rampen 
och andra öppningar var stängda och vädertäta. 

Slutrapporten borde därför ange att 'Estonia' skulle ha slagit runt med 1 500-2 000 ton vatten på bildäck! När 
färjan hade 90 graders slagsida åt styrbord, så var babordssidan helt plan (men sluttade akterut), dvs de som 
hade lyckats ta sig ut gick då på den plana babordssidan och kunde trampa igenom fönsterna och falla tillbaka 
ner i det vattenfyllda däckshuset - se sid 82 i slutrapporten (5). Men för att fartyget skulle vara stabilt i detta 
läge - flytande på sidan - borde ett stort antal utrymmen under bildäck akterut redan ha varit vattenfyllda (för 
att stabilisera fartyget) vid denna tidpunkt, men det var bara möjligt om (a) fartyget var läck och (b) de 
vattentäta dörrarna under bildäck var öppna 2.16. 

Just det faktum att många överlevande har vittnat att fartyget inte bara flöt på sidan utan också trimmade på 
aktern, leder till slutsatsen att läckan mycket väl kunde ha varit i de tre, fyra aktersta utrymmena under bildäck 
med förråd (däck 1) och kompressorer och pumpar (däck 0) (och att bildäcket var torrt). Men samtidigt finns 
det vittnesmål om läckage förut. 

En förutsättningslös haveriutredning skulle i ett sådant fall utreda att 'Estonia' sprungit läck på två ställen 
samtidigt! Flera överlevande noterade ju två smällar! En besättningsman uppgav för CNN att han stod till knäna 
i vatten i ett maskinrum sex meter under bildäck! Till slut finns det uppgifter - 3.18 och del 4 - att en 
sprängladdning mellan visir och ramp bidrog till att visiret lossnade. Det borde också undersökas i en 
förutsättningslös haveriutredning. Naturligtvis sjunker inte en färja om ett visir utanför en ramp överbyggnaden 
sprängs loss. Skrovet är ju fortfarande oskadat och man fortsätter att flyta. 
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1.32 OMÖJLIGT SJUNKNINGSFÖRLOPP MED VATTEN I DÄCKSHUSET 

Slutrapportens (5) sjunkförlopp är beskrivet i 1.21. 

Slutrapporten sid 176 säger att vatten forsade in i 'Estonia' genom styrbords krossade fönster i däckshussidan, 
först på däck 4 akterut och senare på däck 5, och sänkte henne 3.12 trots att däckshuset annars var helt 
vattentätt. 

Det finns inga öppningar i själva däcket 4 akterut på styrbordssidan förutom en liten ventilationsöppning på 
öppna akterdäck ner i överbyggnaden (där vatten naturligtvis forsade in men biläcket var ju redan vattenfyllt). 
Vatten kan därför inte rinna ner i överbyggnaden till bildäck, däck 2 genom däck 4 (se fig. 1E i 2.16). Däck 4 
(garagets tak!) är av stål och gastätt och brandisolerat. Det finns sedan inga öppningar i bildäck, däck 2 
(garagets golv!) under den skadade vattenlinjen, så att vatten kan fylla upp alla 14 vattentäta utrymmen under 
bildäcket i skrovet. Öppningarna (trapphuset) är ovan vattenlinjen i garaget. Vatten i däckshuset och 
överbyggnaden leder enbart till kapsejsning och flytläge upp och ned - ej sjunkning. 

Slutrapportens sjunkningsförlopp är därmed omöjligt. 

Det har också professor Anders Ulfvarson, Chalmers Tekniska Högskola, konstaterat i en Brännpunktsartikel i 
Svenska Dagbladet 980923, som berörda parter i Kommissionen aldrig kommenterat. Vad som borde ha hänt 
med vatten i överbyggnaden på bildäck och i däckshuset är att skeppet naturligtvis slår runt och flyter upp och 
ned på 18.000 m3 luft och material instängda i 14 vattentäta skrovutrymmen under bildäcket 2.16. 
Slutrapporten visar inte hur 'Estonia' sjönk utan att slå runt. 

Ett stort antal överlevande kom från däck 1, och troligtvis lyckades än flera evakuera däck 1 och nå däck 7 
innan slagsidan uppstod men drunknade senare. Överlevande från däck 1 har meddelat att det var vatten på 
däck 1 före kl. 01.00, före slagsidan uppstod, och ett par av dessa har sagt att vatten forsade upp underifrån. 
Man behöver inte vara särskilt klipsk för att tro att 'Estonia' var läck, om det forsade upp vatten underifrån på 
däck 1. 

Slutrapportens (5) vittnesdel (kapitel 6) återger naturligtvis inte dessa uppgifter. Istället återger man vittnesmål 
som säger att passagerare som sprang upp från däck 1 såg (några liter) vatten sippra in i trapphuset på däck 2 
(bildäcket). Men samma vittnen, som såg vatten sippra in på däck 2, såg inget vatten på däck 1 eller att vatten 
rann ner från däck 2 till däck 1. Faktum är, att om det var vatten på bildäck, så skulle det bara kränga skeppet 
(upp och ner). Det skulle knappast sippra in genom en dörr i centerlinjen, eftersom allt vatten var i sidan när 
skeppet krängde och dörrarna var nära centerlinjen. Vittnen som uppger att de sett vatten sippra eller spruta in 
genom dörren vid däck 2 måste alltså ha sett fel, eller har vittnesmålen helt enkelt manipulerats av 
Kommissionen. 

En annan möjlighet är att själva vittnesförhören manipulerats med ledande frågor, t.ex. att man sade att 
fartyget sjönk som följd av vatten på bildäcket och frågade om vittnet hade sett vatten strömma in i trapphuset 
på däck 2. Ett vittne som sett vatten på däck 1 trodde då kanske att han sett vatten på däck 2, etc. Studerar 
man förhörsprotokollen noga, ser man att det är inga stora mängder vatten som setts läcka in i trapphuset - 
man talar om ett par liter vatten! För att sänka 'Estonia' krävdes att cirka 6 000 000 liter vatten forsade ner från 
bildäcket till utrymmena under bildäcket. Ingen såg något liknande, eftersom det var fysiskt omöjligt! 
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'Also the uselessness of lifeboats and poor condition of davits, the improvements of which should certainly be recommended, 
was pointed out. There are also suggestions that the liferafts should be improved in many ways'  

Para. 11 i akt A208* i SHK:s arkiv    

'Ett fartyg är sjövärdigt bara om det är så konstruerat, byggt, utrustat och hållet i stånd att det med hänsyn till sitt ändamål 
och den fart som det används i erbjuder betryggande säkerhet mot sjöolyckor.  

Den svenska fartygssäkerhetslagen (SFS 1988:49) den 28 januari 1988 - 2 kap 1§  

 

1.33 INGET LIVBÅTSALARM. FELAKTIG LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING. OGILTIGA 

CERTIFIKAT 

Slutrapporten (5) innehåller många andra märkligheter. I kapitel 4.4.2 meddelas korrekt att livbåtsalarmet 
består av sju korta ljudsignaler plus en lång, som ges upprepade gånger med färjans larmklockor (inombords) 
och/eller mistlur (på öppna däck). Det är ett alarm som, om det ges, ingen kan undgå att höra. 

I kapitel 1 av slutrapporten sägs att tre alarm sändes - kl. 01.20 ett alarm på estniska "Häire, häire …" över 
högtalarsystemet, följt av ett internalarm för besättningen 'Mr. Skylight …', också över högtalarsystemet. 
Sedan gavs livbåtsalarmet med larmklockor och mistlur. Kapitel 16.3 säger att livbåtsalarmet gavs cirka kl. 
01.22. Passagerarna fattade naturligtvis ingenting av alla dessa alarm, de hade aldrig informerats om dem. 

Slagsidan var 35 grader enligt figur 13.2 i (5) 1.9 när det sista alarmet gavs. Det innebär naturligtvis att alarmet 
sändes på tok för sent även om ingen passagerare visste vad larmet innebar! 

Vid 35 graders slagsida var det omöjligt att sjösätta lovarts (babords) livbåtar som vilade inåt mot fartyget - 
men styrbords (läsidans) livbåtar skulle i princip kunna ha sjösatts. Livbåtar skall i princip sjösättas i upprätt läge 
efter att alla passagerare samlats för fartygets övergivande. Och passagerarna samlades aldrig - det var 'rädda 
sig den som kan' som gällde. 

Vilka personer hörde livbåtsalarmet? I kapitel 6.2.1 i (5) nämns inget om den extra andrestyrmannen hörde det. 
I kapitel 6.2.2 nämns inte heller att vaktmatrosen skulle ha hört livbåtsalarmet och förhörsprotokollen nämner 
inte saken. 

I kapitel 6.2.3 säger tredjemaskinist Treu att livbåtsalarmet sändes över högtalarsystemet (sic) kl. 01.22 och att 
larmklockorna ringde, när han befann sig i maskinkontrollrummet på däck 1. 

I kapitel 6.2.4 säger systemtekniker Sillaste att han hörde att livbåtsalarmet ljöd, när han var i 
maskinkontrollrummet på däck 1. Sedan gick han via trapporna upp till däck 8 och hörde mistluren. 

I kapitel 6.2.5 säger motorman Kadak att han såg flera lampor blinka 'livbåtsalarm' (sic) i 
maskinkontrollrummet och att han sedan gick upp på däck 8 1.48. 

I kapitel 6.3.2-9, som sammanfattar passagerarnas och besättningens vittnesmål från däck 1 och däck 4-8 och i 
trapphus och på andra platser inne i fartyget, slås fast att ingen passagerare hörde livbåtsalarmet med 
alarmklockorna inne i fartyget, när de sprang ut, dvs alla som överlevde hade tydligen redan kommit ut på 
öppna däck, när larmet påstås ljuda kl. 01.22 inne i fartyget med 35 graders slagsida. 

Men det märkliga är i kapitel 6.2.10 i (5) med vittnesmål från öppna däck, att inte heller där någon hör 
livbåtsalarmet kl. 01.22 och framöver, som då enligt slutrapporten ges med mistluren upprepade gånger. 
Passagerare på öppna däck hör enligt uppgift alarmet "Häire, häire … ", när slagsidan är 30 grader. De flesta vet 
inte vad det handlar om. 
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Men inte en enda person hör livbåtsalarmet med mistluren när slagsidan är 35 grader!  

Enligt kapitel 7.3.3 sändes Mayday kl. 01.22-01.30 per VHF och då borde naturligtvis mistluren höras i 
bakgrunden. Men inget livbåtsalarm hörs av mottagarna av Mayday. 

I kapitel 13.2.7 - Utrymmningen - upprepas att livbåtsalarm utlöstes kl. 01.22. I kapitel 13.3 - Åtgärder på 
bryggan - beklagar Kommissionen att livbåtsalarmet gavs först fem (sju?) minuter efter slagsidan uppkommit, 
då slagsidan var 35 grader, och att livbåtsalarmet gavs samtidigt med nödanropet Mayday från 'Estonia'. 

Men i kapitel 16.3 - Larmning och åtgärder på bryggan - säger man 

'En del överlevande har uppgett att de hörde alarmen, medan andra påstår sig inte ha hört något alls'. 

DET ÄR TROLIGT ATT LIVBÅTSALARM ALDRIG GAVS 

Analyserar man slutrapporten (5) och vittnesutsagorna finner man att bara en enda person - tredjemaskinist 
Treu - säger sig ha hört livbåtsalarmet kl. 01.22, vilket då sändes över högtalarsystemet (sic). De två andra 
personer, som var tillsammans med Treu, säger sig också ha noterat livbåtsalarmet, fast motorman Kadak säger 
att larmet bestod av lampor som blinkade (sic). Uppgifterna slår alltså fast att tre personer i det ljudisolerade 
maskinkontrollrummet på däck 1, kl. 01.22, då slagsidan var 30-35 grader, noterade ett livbåtsalarm, och då de, 
enligt egen uppgift, hade sett vatten komma in ovanpå bildäck under sju minuter, sedan kl. 01.15, 1.1 och 1.10, 
medan slagsidan ökade, utan att ha reagerat74. De kan naturligtvis inte ha hört att samma alarm gavs per 
mistlur ute på öppna däck. Sedan lämnar Treu och hans två kamrater maskinkontrollrummet på däck 1 och 
klättrar upp till däck 8 via trapporna. Hur detta är möjligt rent fysiskt med stor slagsida, har de tre aldrig 
meddelat 1.48. Slutrapporten kapitel 6.2.3-5 meddelar bara att ett par minuter senare är de tre på däck 8. 
Systemtekniker Sillaste meddelar att han hör mistluren ljuda, 

'vilket innebar att var och en måste rädda sig själv'. 

Sedan hoppar Kadak och Sillaste en livflotte ca kl. 01.30 och klarar livet. Treu simmar iväg. 

Det bestående intrycket är dock att, eftersom inte en enda av cirka 100 överlevande passagerare på däck 7 
hörde livbåtsalarmet kl. 01.22 - sju korta ljudsignaler plus en lång som ges upprepade gånger med färjans 
larmklockor (inombords) och/eller mistlur (på öppna däck) - så sändes det aldrig. Kommissionen bara 
uppfann att ett alarm hade sänts - det lät ju bra. 

Det är i princip bara personerna i maskinkontrollrummet som säger att de noterade larmet, men de ljuger nog. 
De kunde ju aldrig ta sig upp till däck 8, om de befann sig - instängda! - längst ner på däck 1, när klockan var 
01.22. Slutrapporten utreder inte om maskinbesättningen helt enkelt ljuger om alarmet. Enda anledningen, 
varför slutrapporten skriver att livbåtsalarm gavs, är troligtvis att tredjemaskinist Treu meddelade det och att 
han ville ge sken av att man följde reglerna. 

Oavsett om livbåtsalarm gavs hade 'Estonia' bara 10 livbåtar för 692 personer och 12 livflottar under dävertar 
för 300 personer - totalt 992 personer, trots att hon var certifierad för 2 188 personer ombord. 

Slutrapporten hävdar felaktigt att 'Estonia' uppfyllde de internationella reglerna SOLAS.75 

'Estonia' hade sedan 49 stycken livflottar som fick slängas överbord och som man fick simma till i kolmörkret 
och det iskalla vattnet. 
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LIVFLOTTARNA UPPFYLLDE INTE DE INTERNATIONELLA REGELKRAVEN 

 

De fanns tydligen kvar sedan färjan gick i skyddad svensk-
finsk kustfart. I kapitel 17.7.1 i (5) säger slutrapporten att 

'(liv)flottarna befanns vara mycket svåra att använda under 
de rådande förhållandena', 

och så ger man nio skäl till detta och visar en flotte i figur 
17.7. 

Vad man inte meddelar är att den typen av flotte inte var 
godkänd typ (Solas 60 tillverkad 1980), när 'Estonia' sattes 
in i fart över öppna Östersjön 1993. Flotten var bara 
godkänd för skyddad kustfart mellan Sverige och Finland -
om ens det? Flottarna var arrangerade ombord enligt figur 
1.33.1 till höger. Bilden är tagen på en färja liknande 
'Estonia' år 2002 (arrangemanget är helt livsfarligt). Vid 
evakuering av fartyget skall en besättningsman lossa ett 
dussin flottar som sedan fritt faller ner i sjön. Där öppnas de 
automatiskt och driver iväg. Passagerarna skall sedan hoppa 
från det öppna däcket ner i havet och simma till flottarna. 
Ett alternativ är att klättra ner på två repstegar som slängs ut 
på sidan och vänta tills flottarna kommer nerfallande! En 
närbild av de illegala flottarna visas nedan i figur 1.33.2. 

Fig. 1.33.1 - Illegalt livflottearrangemang - år 2002! 

Notera att flottarna är typ Solas 1960 - totalt värdelösa ur räddningssynpunkt. 'Estonia' hade fyra sådana 
stationer med 12 flottar vardera. 

Landet Estland hade naturligtvis inte typgodkänt några livflottar alls, efter att man blivit självständigt. Estland 
synbarligen bara accepterade vad andra länder hade godkänt, t.ex. Finland för skyddad kustfart i detta fall, och 
så tog man dessa flottar och trodde att de passade på öppna havet. 

Estland följde inte reglerna. Hade olyckan skett ett par månader senare när vattentemperaturen var lägre hade 
de flesta personer som hamnat i vattnet frusit ihjäl direkt. Det är ett solklart skäl varför flottarna inte var av 
godkänd typ, som Kommissionen helt enkelt ignorerade att nämna i slutrapporten (5).  

Konstigt nog säger inte heller tillverkaren att 
arrangemanget är fel - och försöker sälja korrekt 
utrustning. Enligt SOLAS 1974 kapitel III, regel 27 
(c)(iii) (sida 153 i engelska utgåvan av SOLAS tryckt 
1975) är det nämligen solklart att  

'in any ship engaged on short international voyages the 
number of persons carried shall not exceed the total 
capacity of the lifeboats provided, unless the 
Administration considers that this is necessitated by the 
volume of traffic...'  

dvs antalet personer ombord på färjor på korta 
internationella resor som t.ex. 'Estonia' skall inte 
överstiga totala kapaciteten hos befintliga livbåtar, 
om inte Myndigheten anser att detta är nödvändigt 
beroende på trafikvolymen. 

Fig. 1.33.2 - Illegalt livflottearrangemang - år 2002! 
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Trafikvolymen mellan Sverige och Estland kunde inte ha varit så stor 1993 då 'Estonia' bytte flagg och 
insattes på sin nya rutt att den kunde motivera att 'Estonia' seglade med reducerad livbåtsskapacitet. Att de 
finska myndigheterna 1980 ansåg att trafikvolymen mellan Finland och Sveriga var så stor att 'Viking Sally', som 
senare döptes om till 'Estonia', inte behövde 100% livbåtskapacitet 1980 är oväsentligt. Finska myndigheter 
hade tydligen bestämt att SOLAS regler ej gällde för skyddad kustfart mellan Finland och Sverige, och svenska 
myndigheter hade tydligen accepterat detta. När ett fartyg byter flagg och rutt är alla tidigare certifikat 
naturligtvis värdelösa och gamla bedömningar ogiltiga. 

De estniska myndigheterna och Bureau Veritas gjorde alltså fel att i stort sett bara kopiera ett gammalt finskt 
certifikat från 1980, när tretton år senare 'Estonia' insattes på en ny trad 1993 och att bara acceptera 
gammal omodern livräddningsutrustning som tillräcklig för en ny trad över öppet hav. Viking Sally gick i 
skyddad skärgårdstrafik i grunt vatten felaktigt certifierad av Finland, 'Estonia' seglade på öppna havet i 
Östersjön - lika felaktigt certifierad av Buerau Veritas. Det är en enorm risk- och kompetensskillnad.  

Om trafikvolymen mellan Sverige och Estland 1993 var så betydande att reducerad livbåtskapacitet kunde 
tillåtas, skulle naturligtvis de estniska myndigheterna tillämpa de regler för livräddningskapacitet som gällde 
1993, när skeppet bytte flagg, och inte 1974 års regler. Reglerna 1993 hade modifierats sedan 1974 och tillåter 
att livbåtarna bara tog 657 personer och det gick ju med 692 personers befintlig kapacitet i tio livbåtar på 
'Estonia'. 

Sedan behövdes också cirka 60 stycken livflottar à 25 personer för totalt 1500/1496 personer, som skulle 
kunna sjösättas med minst 10 stycken dävertar/kranar enligt 1993 års regler. Släng-över-bord flottar som 
icke simkunniga passagerare skulle simma (sic) till var ej tillåtna. Det borde Bureau Veritas ha vetat. 

'ESTONIA' UPPFYLLDE EJ SOLAS KRAV FÖR LIVFLOTTAR 

Det är i detta avseende som 'Estonia' inte uppfyllde kraven. 'Estonia' hade bara 4 dävertar för 12 livflottar och 
300 personer. Enligt 1974 års SOLAS REGEL III.29 (n) (ii) gällde att 

'In passengerships engaged on short international voyages, the number of approved launching devices to be 
provided shall be at the discretion of the Administration. … '.  

Finland hade tydligen ansett att bara fyra dävertar för 12 flottar var tillräckligt, med då kunde alltså bara 992 
personer evakueras torrskodda, och kanske 'Viking Sally' var godkänd för det antalet personer för inomskärs 
resor. 

Som 'Estonia' var utrustad 1994, var emellertid 1196 personer tvingade att hoppa överbord och simma iland 
eller till en flotte som slängts överbord vid en olycka. 

Det kallas 'våt evakuering' och var inte godkänd standard när 'Estonia' certifierades 1993. 

Det var troligtvis inte heller godkänd livräddningsstandard 1974, även om Finland (med Sveriges samtycke) 
kanske tyckte annorlunda, eftersom fartyget då bara gick i skärgårdstrafik mellan just Finland och Sverige. Hur 
besättningen kunde träna evakuering av fartyget med ovan arrangemang är oklart - kastade de flottar i sjön 
och hoppade efter? Det systemet tilläts enbart som en sista utväg för lastfartyg med tränad besättning och 
dubbel livbåtskapacitet - i fall en majoritet av besättningen övergav fartyget och lämnade ett par 
besättningsmän kvar. De fick nöja sig med släng-över-bord-flotten. 

Estland blev emellertid medlem i IMO 1992 och skulle ha antagit de regler som då gällde. Nu gällde alltså våt 
evakuering för passagerarna på 'Estonia'. Då var det viktigt att även flytvästarna var av högsta klass. Hur var 
flytvästarna på 'Estonia'? 

Enligt kapitel 13.2.7 och 16.7 i slutrapporten (5) lämnade minst 237 personer fartyget och 200-300 personer 
sågs på öppna däck. 137 överlevde, dvs åtminstone 100 personer, som lyckades ta sig ut på öppna däck, 
drunknade. Slutrapporten meddelar att de flesta personer fick tag i och tog på sig flytvästar. Enligt kapitel 3.4.3 
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fanns det 2 498 flytvästar ombord (varav cirka 1 000 fanns i hytterna). Enligt kapitel 17.7.1 var flytvästarna av 
godkänd typ. Vad innebär detta? Godkänd typ för vad? Och vem hade godkänt dem? 

Slutrapporten (5) svarar inte på dessa frågor. 

Troligtvis hade finska myndigheter godkänt dem, men för vad, baserat på vilka regler? Figur 17.5 i 
slutrapporten (5) visar en flytväst märkt 'Viking Sally', som det är tveksamt om den är av godkänd typ. Hade 
estniska myndigheterna godkänt den typen? Slutrapporten ger inget svar. Slutrapporten skriver bara 
undvikande att västen var av godkänd typ. Men vi vet inte ens vem som tillverkat flytvästarna och det verkar 
som om flytvästarna i många fall inte fungerade! Det är ett faktum att minst 100 personer hoppade i sjön med 
flytväst på och drunknade, och det är troligt att en bidragande faktor var, att flytvästarna inte fungerade som 
de skulle. Slutrapporten (5) tiger om hela saken. Det är ju en skandal! I kapitel 21 - Slutsatser - och 22 - 
Rekommendationer - av slutrapporten (5) finns inga förslag om att bättre flytvästar hade kunnat rädda kanske 
50-100 personer. Olyckor är ett gyllene tillfälle att förbättra säkerhetsdetaljer - i detta fall verkar Kommissionen 
mest intresserad av att dölja fakta.76 

ÅKE SJÖBLOM UNDERKÄNNER LIVFLOTTARNA 

Sjöfartsinspektionen i Malmö, överinspektör Åke Sjöblom och inspektör Gunnar Zahlér, inspekterade 'Estonia' i 
Tallinn av en ren händelse dagen innan olyckan, på uppdrag av Estlands sjöfartsinspektions chef Aarne Valgma, 
som också var närvarande, och fann minst 14 fel som antingen var för sig eller i kombination med varandra 
skulle ha lett till färjans kvarhållande tills felen hade rättats. Protokoll upprättades och delgavs befälhavaren 
(31). Färjan seglade iväg två timmar senare. 

Ett mycket allvarligt fel var alltså att 'Estonia' saknade korrekt livräddningsutrustning - livflottar som sjösattes 
med dävertar (kranar) saknades. 'Estonia' borde ha haft minst 60 stycken flottar som sjösattes med dävertar. 
Tyvärr hade 48 stycken ersatts med flottar som slängdes överbord (dävertar saknades), som folk skulle hoppa 
överbord och simma till vid en olycka, vilket naturligtvis inte var korrekt standard på Östersjön 1994. 

Överinspektör Åke Sjöblom och inspektör Gunnar Zahlér påpekade detta vid inspektionen och anmärkte att 
inte ens undantagscertifikat från kravet fanns ombord, dvs att 'Estonia' under en kortare tid (t.ex. under 
sommaren) kunde ha fel utrustning i väntan på att korrekt utrustning installerades. 'Estonia' var alltså enligt 
Sjöblom/Zahlér felutrustad och felcertifikerad med avseende på livflottar i september 1994 (sid 25 i (31)), 
dvs sedan starten i februari 1993 - under 19 månader! 

Överinspektör Åke Sjöblom och inspektör Gunnar Zahlér meddelade ovan fel hos 'Estonia' till Kommissionen 
den 2 november 1994 (akt D6a i SHK's Estoniaarkiv), där Olof Forssberg och Bengt Schager, av regeringen 
utsedda personer att utreda olyckan, var närvarande. Uppgifterna att 'Estonia' inte var sjövärdig censurerades 
direkt av Olof Forssberg och fick ej inskrivas i slutrapporten. Istället skrev man att 'Estonia' var helt sjövärdig - 
solklar historieförfalskning. 

I samband därmed manipulerade Kommissionen Åke Sjöbloms protokoll av inspektionen i Tallinn - se (31). 
Åke Sjöblom utnämndes senare till chef för Fartygsinspektionen i Göteborg av Johan Franson och har glömt 
alltsammans. 

CERTIFIKAT SAKNAS 

Enligt slutrapporten (5) kapitel 3.6.2 var vidare 'Estonia' korrekt certifikerad. Slutrapporten säger (sid 45): 

"... fartyget (var) försett med ett provisoriskt passagerarfartygssäkerhetscertifikat (interim Passenger Ship Safety 
Cerificate) utfärdat den 26 juni 1994. ... fribordscertifikatet (var) provisoriskt (interim Load Line Certicate) utfärdat 
den 11 september 1994. ... De certifikat som gällde vid olyckan redovisas i supplementet."  

Emellertid visar supplementet inga certifikat som gällde vid olyckan (sic). 
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PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE 

I supplementet (no. 217) visas ett Passenger Ship Safety Certificate (ej interim!) utfärdat i Köpenhamn den 23 
(sic) juni 1994, vilket dock saknar en 'Record of Equipment (Form P) utan vilken certifikatet är ogiltigt. 
Certifikatet hävdar att ... 2.3 livräddningsutrustningen ... var ... enligt reglerna. I supplementet finns dock ett 
interimscertifikat daterat 27 januari 1994, giltigt till 27 juni 1994, med en Record of Equipment (Form P) 
daterad 14 juni 1993 som säger att 'Estonia' var certifikerad att transportera 2 000 passagerare och att det 
fanns livräddningsutrustning för 2 188 personer. Inget provisoriskt Passenger Ship Safety Certificate utfärdat 
den 26 juni finns redovisat i (5). 

FRIBORDSCERTIFIKATET 

Något fribordscertifikat finns överhuvudtaget ej i supplementet. Några tidigare certifikat från 'Viking Sally' visas 
inte heller som uppvisar ett det fartyget hade haft riktiga, internationella certifikat. Det är troligt att 'Viking 
Sally' seglade med certifikat enbart för skyddad kustfart.77 

Supplement no. 224 visar vilka besiktningar och certifikat som utfärdats. Där anges att ett definitivt 
passagerarfartygssäkerhetscerifikat tydligen utfärdades den 23 juni 1994 i Köpenhamn med tillägget (clerical 
misshandling) och att ett provisoriskt passagerarfartygssäkerhetscerifikat utfärdades i Stockholm den 26 juni 
1994. Vidare sägs att ett provisoriskt fribordscertifikat utfärdades i Stockholm den 9 september (sic) 1994. 
Faktum är alltså att inga av de provisoriska men giltiga (?) certifikaten som nämns i slutrapporten finns med i 
supplementet. 

INTAKT- OCH SKADESTABILITETSINFORMATION 

Villkor för fribordscertifikat är att det finns ordentlig information om intakt- och skadestabilitet ombord och 
vilka speciella instruktioner som gäller för befälet vid olyckor. Avsaknad av fribordscertifikat i slutrapporten 
innebär att det är omöjligt att bedöma om befälet ombord hade tillräckliga uppgifter att bedöma färjans intakt- 
och skadestabilitet 2.17. 

Slutsatserna i denna punkt är alltså att 'Estonia' saknade reglementsenlig livräddningsutrustning, att detta 
uppdagades (senast) av svenska inspektörer i Tallinn dagen innan olyckan och att svenska Sjöfartsverket 
informerades samma dag (ingen åtgärd!) och att troligtvis inga giltiga, provisoriska eller definitiva säkerhets- 
eller fribordscertifikat fanns (eftersom de inte visas i slutrapporten). 

'ESTONIA' VAR SJÖVÄRDIG ENLIGT KOMMISSIONEN 

Trots detta anger slutrapporten att allt var i ordning. Anledningen torde vara att Kommissionen redan 28 
september 1994 beordrades att skylla hela olyckan på visiret och (beordrades ånyo) att den skulle visa, rätt 
eller fel, att fartyget i övrigt var i perfekt skick. När Kommissionen sedan fann helt uppenbara brister var man 
tvungen att dölja felen genom att i slutrapporten, t.ex. hänvisa till supplementet (som inte var tillgängligt för 
alla läsare av slutrapporten) och i supplementet utesluta de uppenbara bristerna. När Ann-Louise Eksborg 
tillfrågas om 'Estonia' var sjövärdig meddelar hon alltid att ur (juridisk) synpunkt var 'Estonia' sjövärdig 
eftersom hon hade giltiga certifikat. Nu är det så att certifikat kan vara förfalskade, och det är ett faktum att 
Kommissionen i sin slutrapport (5) aldrig presenterar några giltiga certifikat av något slag. 

Det är ett bevisat faktum att 'Estonia' saknade korrekt livräddningsutrustning och därmed inte var sjövärdig. 

KORREKT LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING 

En fråga inställer sig - hade flera räddats om livräddningsutrustningen varit korrekt? 
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Det är ett annat bevisat faktum att fyra, fem assisterande färjor, av samma typ som 'Estonia', men helt oskadda 
1.20 och, antar författaren - med korrekt livräddningsutrustning - inte kunde sjösätta sina egna livbåtar för att 
hjälpa de nödlidande i vattnet som hoppat i sjön från 'Estonia'. Det är naturligtvis anmärkningsvärt att inte ett 
enda assisterande fartyg ens försökte sjösätta en enda av sina livbåtar (som kunde ha plockat upp nödlidande 
från 'Estonia). De vågade inte - säger de. 

LIVFLOTTAR UNDER DÄVERTAR HADE RÄDDAT FOLK 

Men - författaren anser att fler skulle ha räddats om 'Estonia's livräddningsutrustning var korrekt. Om det hade 
funnits 60+ livflottar ombord (för 25 personer/flotte), som skulle ha sjösatts med dävertar, skulle dessa flottar - 
om de var rätt positionerade på däcken - lätt kunna ha aktiverats, dvs fyllts med luft - och alla som nått öppna 
däck kl. 01.05-01.20 hade kunnat hoppa i - torrskodda - i dessa flottar! 

Även om flottarna på läsidan hade spolats bort skulle det fortfarande ha funnits 30+ flottar på babordssidan, 
som skulle kunna ha aktiverats och fyllts upp på däck. Även om dessa flottar i princip bara kunde ta 25 
personer, kunde de i nödfall fyllas med 40 personer. Naturligtvis var slagsidan stor och fartyget sjönk, men de 
behövde inte ens sjösätta flottarna - de hade kunnat vänta inne i dem tills fartyget sjönk - och flutit iväg. 

--- 

74 Eftersom slagsidan då var 35 grader, hade alla maskiner och pumpar stoppat och alla maskinalarm borde ha ljudit och blinkat samtidigt! 
Situationen i maskinkontrollrummet borde ha varit mardrömslik! Så författaren tror hela maskinsrumsbesättningen hade sprungit iväg 
tidigare 1.48. Enligt 3/M Treu var dock allt normalt i kontrollrummet medan slagsidan ökade. Treu försökte starta pumpar och ballasta 
fartyget upprätt under cirka 10 minuter, medan huvudmaskiner och hjälpmotorer stoppade en efter en, alarm ljöd, etc. tills slagsidan var 
70-80 grader, då han lämnade kontrollrummet  

75 Vid det 15e mötet tisdag 18 december 1996, dvs två år och två månader efter olyckan konstaterade Kommissionen "Also the uselessness 
of lifeboats and poor condition of davits, the improvements of which should certainly be recommended, was pointed out. There are also 
suggestions that the liferafts should be improved in many ways" (pkt 11 i akt A208*). Alltså - Kommissionen noterade att livbåtarna var 
oanvändbara och dävertarna i dålig kondition och att livflottarna skulle förbättras, vilket inte nämns i slutrapporten (5). 

76 Efter Sleipnerolyckan i november 1999 ('Sleipner' var en norsk katamaran som gich på grund och sjönk) där 16 personer drunknade, 
underkände norska sjöfartsdirektoratet de typgodkända flytvästarna. De hade först godkänts av Italien efter tester 1997, sedan hade 
engelska myndigheter typgodkänt flytvästen baserat på samma tester, vilket i sin tur hade godkänts av Norge. Efter Norges beslut drogs 
det engelska godkännandet tillbaka. Italien har beslutat att testerna skall göras om. Alla levererade flytvästar av den aktuella typen har 
lokaliserats. Om de har ersatts är inte känt. 

77 Författaren har erhållit kopia på Bureau Veritas inspektionsrapport(GTB/93/2I) från flaggskiftet Finland/Estland i januari 1993 (ingår ej i 
slutrapporten). Inspektionen utfördes av Anders Wirstam i Tallinn 930128 Appendix 7. Rapporten ufärdades i Göteborg 930207. Rapporten 
är ej signerad av inspektör Wirstam utan av H. Olsson, chef för BV's göteborgsdistrikt. Det finns inga uppgifter i rapporten att det tidigare 
certifikatet gällde 'kort internationell resa'. I rapporten meddelas dock att allt var i ordning för 'kort internationell resa'. Det är möjligt att 
Wirstam faktiskt påpekade att 'Estonia' måste uppgraderas vid flaggskiftet, men att hans chef bestämde annorlunda - färjans insättande i 
trafik hade ju försenats. Därför signerade ej Wirstam rapporten. Wirstam har senare aldrig uttalat sig om sina besiktningar av 'Estonia' 
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'Ingen lämnade fartyget i ordnad form. Några tvingades hoppa i vattnet. De flesta spolades emellertid överbord av vågor 
eller halkade i sjön inuti eller utanför flottar'. 

Slutrapporten (5) kapitel 16.8  

 

1.34 EVAKUERINGSPLANEN VAR FEL - INGEN SÄKERHETSINFORMATION - PASSAGERARE 

SKULLE HOPPA I SJÖN! 

'Estonia' skulle ha haft en godkänd evakueringsplan för 2 188 personer ombord som visar hur cirka 1 000 
personer i hytter på fyra däck och 1 100 personer i andra utrymmen på flera däck skulle samlas ihop på däck 
7 av besättningen och sedan ledas till livbåtarna och livflottarna för torrskodd utrymning av skeppet. 2 188 
personer skulle under 30 minuter torrskodda ha kunnat överge 'Estonia'. Det var ett absolut krav enligt 
SOLAS 1974 kapitel III, regel 4 (som senare ändrats) och gällde för 'Estonia' som var byggd 1980 och 
omflaggad 1993. 

'Estonia' uppfyllde naturligtvis inte detta elementära krav. Hon var icke sjövärdig.  

Regel 4 (a) säger att all livräddningsutrustning skall vara omedelbart tillgänglig vid en olycka. 

Regel 4(b) säger att utrustningen skall kunna sjösättas säkert och snabbt och att det skall vara möjligt att 
embarkera livbåtar och livflottar snabbt och under god ordning. 

Detta innebär förstås att alla passagerare skulle kunna torrskodda embarkera livbåtar och flottar. 

Slutrapporten (sid 52 i (5)) säger att det fanns en godkänd säkerhetsorganisation för detta ombord som hade 
testats i svenska myndigheters närvaro i Stockholm vid den första resan i februari 1993. Sjöfartsinspektionen i 
Stockholm (bl.a. inspektör Tom Evers) inspekterade 'Estonia' 1993/4 minst fem gånger utan att finna några fel. 

Sjöfartsinspektionen i Stockholm hade bl.a. i februari 1993 godkänt 'Estonia's evakueringsplan av passagerare, 
när fartyget skulle överges, vilket innebar att 1 196 passagerarna skulle hoppa i sjön och simma iland, och man 
undrar förstås hur den säkerhetsorganisationen var uppbyggd, eftersom det bara fanns livräddningsutrustning 
under dävertar för 992 personer ombord och regel 10.3 i SOLAS 93 säger att det skall finnas tillräckligt antal 
besättningsmedlemmar ombord att sköta livräddnings-utrustning och dävertar för evakuering av det totala 
antalet personer ombord. Slutrapporten säger mycket litet, bara att elva evakueringsgrupper skulle samla ihop 
alla personer ombord. 

Att sedan 1 196 personer skulle hoppa överbord och simma (i Östersjöns iskalla vatten!) iland enligt denna 
säkerhetsorganisation nämns inte. Säkerhetsplanen var rena skämtet. 

Besättningen och svenska sjösäkerhetsexperter från Sjöfartsverket, som testade evakueringssystemet i Tallinn i 
januari 1993, kan inte ha varit särskilt välutbildade, om de accepterade ett sådant värdelöst säkerhetssystem.78 
I Tallinn lyckades besättningen under svenska sjöfartsinspektionens kontroll samla ihop 850 personer spridda i 
fartyget till evakueringsplatserna på en minut (!) och sedan sjösätta livbåtarna, men den övningen var nog 
enbart en skrivbordsprodukt. Systemet var dock exakt det samma som funnits ombord 1980-1993 när 'Estonia' 
var 'Viking Sally' och seglade under finsk flagg - i kustfart - med svenska myndigheters goda minne. 

Det är ett faktum att slutrapporten (5) inte nämner dessa brister med ett ord - och inte heller gör en korrekt 
analys varför >850 personer dog. Dessa fakta är ett gott indicium varför Kommissionen skyllde olyckan på 
'konstruktionsfel' 1980. Man ville ju naturligtvis inte erkänna att det fanns en enda brist ombord på 'Estonia'. 
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Evakueringen försvårades dessutom av det faktum att 'Estonia' hade slagsida. Massor av människor blev 
instängda, när trappor och golv lutade och förhindrade utrymning. Slutrapporten säger på sista sidan 228 att 
enkla förändringar i konstruktionen hade eliminerat bristerna.79 

Vittnen har meddelat att ingen information angående säkerhetsutrustning, utrymningsvägar, alarm och 
dylikt delgavs passagerarna innan eller strax efter avfärd. Det är sannolikt att samma säkerhetsinformation 
som gavs passagerare på Ålandsfärjorna gavs på 'Estonia', dvs ingen alls. Man kunde ju naturligtvis inte 
meddela passagerarna att de skulle hoppa i sjön om fartyget skulle överges. Slutrapporten (5) nämner 
naturligtvis inte saken. 

DEN STORA UTREDNINGSSKANDALEN 

Slutrapporten (5) kapitel 16.8 har enbart följande att säga om hur de ombordvarande skulle lämna fartyget: 

'Ingen lämnade fartyget i ordnad form. Några (sic) tvingades hoppa i vattnet. De flesta spolades emellertid 
överbord av vågor eller halkade i sjön inuti eller utanför flottar'.  

Ingen analys följer konstaterandet. De dumma passagerarna fick skylla sig själva. Alla tvingades hoppa i 
vattnet! Och ingen kritik har framförts. Det är inte riktigt klokt. Johan Franson, svensk sjösäkerhetsdirektör, har 
naturligtvis meddelat media 1995-1999 att evakueringsplanen ombord var 100% korrekt. Och i FinansTidningen 
mars 1999 skrev han: 

Den internationella haverirapporten om Estonia ger ett väl genomtänkt och sakkunnigt intryck. Jag har vid mina 
kontakter med utländska sjöfartsmyndigheter inte hört någon kritik framföras mot rapporten. ... Företrädare för 
svensk sjösäkerhet, däribland jag, väljer att syssla med annat, som vi bedömer som väsentligare för sjösäkerheten, 
än att debattera med Anders Björkman.  

Svenska och utländska sjöfartsmyndigheter har diskvalificerat sig själva - de bryr sig inte om det mest 
elementära kravet - att man säkert skall kunna överge ett fartyg i sjönöd till havs. 

--- 

78 Det är ganska beklämmande, enligt författarens uppfattning, att konstatera att dels hade 'Estonia' ingen fungerande 
säkerhetsorganisation att evakuera alla ombord, dels hade svenska hamnstatskontrollen i Stockholm aldrig påpekat denna brist, och att 
Komm issionen inte noterar detta i slutrapporten (5) Appendix 7. Sjöfartsverkets godkännande av evakueringsplanen visas i kapitel 6.5.2 
bilaga 127 i den tyska slutrapporten. Rederiet och sjöfartsverket gjorde en test den 26 januari 1993 i Tallinn. Man sade att 850 passagerare 
var ombord + okänt antal besättning.Kl. 10.37 utlöste man livbåtsalarm, kl. 10.38 var 850 (obs - en minut att samla ihop 850 personer) 
passagerare vid samlingsplatserna, 10 livbåtar (för 692 personer) var snabbt i läge för embarkering och, kl. 10.55 var övningen avslutad, dvs 
på 17 minuter lyckades man evakuera fartyget (fast naturligtvis lät man inte 850 personer (om de fanns ombord vid denna tidpunkt?) kliva i 
livbåtarna som naturligtvis inte heller sänktes i sjön - hälften av båtarna hade ju hamnat på kajen!). Sjöfartsverkets uppfattning var att 
evakueringen utfördes på professionellt sätt! - tyvärr fanns det dock inte ens plats för 850 passagerare och okänt antal besättning i 
livbåtarna och 'Estonia' var godkänd för 2 000 passagerare. Och man testade inte livflottarna - de som skulle kastas i sjön och som folk 
skulle hoppa i sjön för att nå. Författaren har inte varit med om att en evakueringsövning med 850+ personer blivit avklarad på 17 minuter. 

79 Frågar man Kommissionen vad den menar, får man inget svar.  
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1.35 BESTÄLLNINGSJOBB!? 

Estoniarapporten (5) uppfyller inte elementära krav på en utredning varför ett fartyg sjunker med vatten i 
överbyggnaden och varför så många omkom. 

Att skylla på visiret och dess lås utan bevis är rent kriminellt. 

Uppgifter om fartygets, speciellt skrovets, skick, underhåll, vattentäta dörrar och länspumpsystem saknas helt - 
man antyder bara att skick och underhåll var gott med hänvisning till anonyma uppgiftslämnare - och 
uppgifterna om evakuering, flytvästar och livflottar är egendomliga. En enkel stabilitetsberäkning, 1.9 och 1.15 
visar att vatten på bildäck i en överbyggnad aldrig sänker ett fartyg långsamt - det slår runt direkt. 

Det är omöjligt att en färja som 'Estonia' sjunker långsamt med vatten på bildäck 1.32. 

Kommissionen har hemligstämplat alla uppgifter om att 'Estonia' var läck före slagsidan uppstod 1.22 och har 
sedan vägrat att diskutera olyckan med utomstående expertis och intresserade. 

Slutrapporten är en förolämpning mot alla som har med sjösäkerhet att göra, alla överlevande och anhöriga.  

Kommissionen anger i slutrapporten att säkerhetssystemen ombord var perfekta, när det är uppenbart för 
envar att besättningen varken visste hur eller kunde evakuera passagerarna torrskodda. 

Att svenska Sjöfartsverket inte stoppade färjan i Stockholm innan olyckan är en tragisk skandal. Sjöfartsverket 
hade hundratals tillfällen att säga till rederiet att förbättra säkerheten ombord. Men Sjöfartsverket ingrep 
aldrig utan ansträngde sig istället att mörklägga olyckan och alla fel. Svenska regeringen, som har högsta ansvar 
för svensk sjösäkerhet, har aldrig ingripit. Istället har regeringen (Ines Uusmann) utsett en helt inkompetent 
sjösäkerhetsdirektör - Johan Franson - som tack för hjälpen för att han hjälpt till att dölja skandalen. Johan 
Franson var Uusmanns närmaste rådgivare att mörklägga utredningen så länge som Uusmann var minister. 

Baserat på ovan givna uppgifter i del 1 kan man dra många slutsatser: 

1. Kommissionen beslöt olycksorsaken - svaga visirlås och vatten i överbyggnaden - bara nitton dagar 
efter olyckan 1.8 utan att följa uppdragsgivarnas direktiv. Ines Uusmann var ansvarig minister. Redan 
sex dagar efter olyckan hade Kommisssionen meddelat en preliminär olycksorsak som sedan blev 
definitiv.  

Den egentliga haveriutredningen gjordes mellan den 10 och 17 oktober 1994 och sedan dess 
ändrades inga slutsatser under 38 månader. Slutrapporten fördröjdes medvetet för att underlätta 
desinformationen. 

2. Nyckelvittnen som säger att de såg vatten komma in i överbyggnaden har givit motsägelsefulla 
uppgifter och ljuger nog helt enkelt, 1.10 och 1.48, eftersom vatten i överbyggnaden skulle ha lett till 
kapsejsning. Möjligheten att vittnen ljuger utreds inte i slutrapporten. 

3. Tiden för olyckan, kl. 01.15, är inte bekräftad eller säker. Troligtvis krängde fartyget redan kl. 01.02-
01.05, som en majoritet passagerare uppgett 2.1, och sprang troligtvis läck betydligt tidigaren, kl. 
00.55-00.58, troligtvis i ett skrovutrymme som enbart kunde nås genom att öppna en vattentät dörr. 

4. Visiret förlorades enligt uppgift 1 570 meter väster om vraket. Skeppets kurs och fart 
före/under/efter förlusten av visiret har aldrig klarlagts ordentligt 1.14. Kommissionens påstådda 
händelseförlopp - figur 13.2 i (5) - är en förfalskning 1.9. Tyskarna ansåg i oktober 1995 1.22 att visiret 
trillade av efter att ha vridits 15 grader åt sidan, troligtvis när skeppet hade stor slagsida, vilket inte 
ens nämns i slutrapporten. 
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5. Dykarundersökningen var ofullständig och manipulerad av Franson 1.16, Ines Uusmanns rådgivare i 
Estoniafrågor. 

6. Innerrampen var aldrig öppen.  

Den var stängd under hela olyckan! Inget vatten kunde ha kommit in den vägen 1.30! Hur 
Kommissionen kunde hävda att rampen öppnats och stängts är ett mysterium. Troligtvis ljög 
Kommissionen 3.10. Enligt tyskarna i oktober 1995 kunde inte visiret rycka upp rampen - rampens lås 
var för starka! Senare har tyskarna meddelat att rampen inte ens var låst men säkrad och fastspänd 
med ett rep runt toppen. 

7. Hållfasthetsanalysen av visirlåsen gjordes efter att man kungjort resultatet 1.18. Någon 
hållfasthetsanalys av rampens lås gjordes aldrig. 

8. Det finns inga säkra bevis att visiret föll av, när färjan var på väg till Söderarm- Stockholm 1.9. 

9. Det finns inga säkra bevis att vatten kom in på bildäck vid främre rampen 1.10 och 3.10. 

10. Inga andra olycksorsaker har undersökts 1.21. 

11. Kommissionen har helt ignorerat överlevande passagerares vittnesmål om tidpunkten för slagsidan 
och hur slagsidan utvecklades och struntat i och hemligstämplat tyskarnas brev 1.22 om detta och 
annat. 

12. Livräddningsutrustning och säkerhetssystem ombord var ej enligt reglerna. Inga giltiga certifikat 
visas i slutrapporten. Det är fakta att 'Estonia's livräddningsutrustning var olaglig och torrskodd 
evakuering inte var möjlig och att utredarna inte kan uppvisa några giltiga certifikat. 

Tar man ovan tolv slutsatser tillsammans, når man slutsatsen att det är helt säkert att garaget var i stort sett 
torrt, när skeppet plötsligt fick slagsida. Slagsidan uppstod därför att 'Estonia' var läck i skrovet, och för att de 
vattentäta dörrarna där var öppna - eller öppnades 4.4! Läckage och öppna vattentäta dörrar utreds inte i 
slutrapporten. 

Varför har man inte utrett läckage som orsak att ett skepp sjunker? 

Varför beskrev man inte länspumparna 1.24? 

Varför glömde man de vattentäta dörrarna 1.23? 

Hur kunde man sprida fel uppgifter om livflottarna och flytvästarna 1.33 och evakueringsplanen 1.34? 

Ingen förklaring ges att fartyget aldrig saktade in medan besättningen hörde visiret slå upp och ner under tio 
minuter och trots att man sände ner en matros (Linde) att kontrollera - det var full fart hela tiden! 

Trodde Kommissionen att allmänheten inte fattade någonting? Naturligtvis gjorde den det. Det är hur lätt 
som helst att lura vanligt folk med skicklig desinformation. 

Är slutrapporten ett slarvigt beställningsjobb av regeringen (Ines Uusmann)? 

Den svenska experten Schager betalades mer än SEK 4 000 000:- av svenska regeringen (21) för att 'redigera' 
vittnesmålen, så att de passade Kommissionens 'olycksorsak'. Klart att han passade på att lura sin 
uppdragsgivare också om betalningen! 
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Det råder alltså inga tvivel om att slutrapporten (5) dels inte beskriver vad som hände ombord på 'Estonia' 
under olycksnatten, dels presenterar en förljugen händelseutveckling 1.9 med en påhittade olycksorsak. Som 
resultat av en lyckad och välplanerad vilseledningskampanj är slutrapporten ett gott bevis.  

Slutrapporten är tydligen, bl.a. ett beställningsjobb att rentvätta de svenska och estniska 
sjöfartsmyndigheterna och det estniska rederi som ägde fartyget och för att skydda besättningen. Den svenska 
regeringen (Ines Uusmann) har troligtvis uppmuntrat esterna. Men slutrapporten är mycket mer; en ganska 
välskriven pamflett att vilseleda allmänheten. 

Vid en PR-middag arrangerad av Kinnevik AB i Stockholm våren 1998 meddelade direktör Odd Engström, fd vice 
statsminister när olyckan utreddes och kollega till Ines Uusmann, vid förfrågan att regeringen hade bett de 
svenska medlemmarna i Kommissionen att böja sig för esterna under utredningen, tydligen för att undvika 
bråk. En journalist (AO) bad om en intervju med Odd Engström, där han skulle utveckla vad han menade. Tyvärr 
blev intervjun aldrig av - Odd Engström avled i hjärtattack på en parkbänk veckan efter middagen. Hans hälsa 
var tydligen dålig och han hade ett ansträngande arbete, sade man. 

Ines Uusmann, som var ansvarig Estoniaminister under utredningen, vill inte uttala sig. Hon har blivit 
generaldirektör för Boverket i Karlskrona. 

Mysteriet djupnar när rykten senare cirkulerade att dykare hade besökt 'Estonia' under 1996 och bärgat två 
lastbilar från garaget. Dessa hade lokaliserats vid dykningen 2-4 december 1994. Syftet med gravfriden och 
övertäckandet var kanske att begrava lastbilarna. Utan övertäckning av vraket fick man istället gömma dem i 
hemlighet. Ines Uusmann var minister när det ägde rum. Men även dessa uppgifter kan vara en del av 
vilseledningskampanjen. Det är många konstiga uppgifter som sprids. 
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"Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder konstaterade i sin slutrapport (SOU 1999:48) följande: 
"Katastrofen föranledde ... inga utökade informations- och kommunikationsinsatser under den första tiden från regeringens 
och regeringskansliets sida. ... Låt oss inte glömma att tsunamivågen psykologiskt även sköljer över de 852 omkomna i 
Estonia jämte deras anhöriga. Sedan Analysgruppen lämnade sin rapport har få övergripande perspektiv lagts på 
katastrofberedskapen i Sverige. ... Det enda vi tycks ha lärt av Estonia är att vi inget lärt av Estonia." 

Conny Nordin, professor i psykiatri, Linköpings universitet. Ledamot av Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen 
och dess följder 1997-1999, SvD Brännpunkt 3 januari 2005  

 

1.36 ANALYSGRUPPEN 1997-1998 

I september 1997 beslöt svenska regeringen att utse en analysgrupp som skulle göra en genomgång av hur 
svenska myndigheter hade hanterat Estoniakatastrofen. Analysgruppen presenterade en delrapport torsdagen 
den 12 november 1998 (25). Efter en genomgång av myndigheternas agerande rekommenderade 
Analysgruppen att de omkomnas kroppar skulle bärgas. 

Analysgruppen tillsattes för att granska samhällets agerande med anledning av katastrofen. Analysen skulle 
omfatta myndigheters agerande. Analysgruppen skulle enligt sina direktiv från regeringen inte omfatta den 
internationella haveriutredningens arbete och uppdrag. 

Det verkar dock som om Analysgruppen begränsade sin undersökning i (25) enbart till frågan om bärgning av 
de omkomnas kroppar. En annan mycket intressant fråga gällde ju vad myndigheterna hade gjort för t.ex. 
sjösäkerheten efter olyckan, vilket delrapporten (25) alltså inte behandlar. Redan den 31 oktober 1997 skrev 
författaren följande brev till Peter Örn, ordförande i analysgruppen om just sjösäkerhet:- 

Tack för brev 971029 Dnr -. Det är synd att Dina direktiv (1997:105) är att den internationella haveriutredningens 
arbete och uppdrag inte omfattas av analysgruppens granskning. Estoniakatastrofen och den tekniska 
utredningen av densamma går ju hand i hand. Själv är jag varken överlevande eller anhörig, men jag är ändå 
inblandad eftersom jag är med och transporterar >700 000 personer/år i Röda Havet och till Indien/Pakistan över 
Indiska Oceanen i just ro-ropassagerarfartyg. Rederiet är ISM-certificerat och olyckor utreds, bl. a. av mig.  

Redan i oktober 1994 visste jag att Estoniaolyckan omöjligen kunde vara resultatet av vatten på bildäcket. Vatten 
på bildäck leder till att 'Estonia' kränger en viss vinkel, trimmar på aktern eller fören, och sedan slår runt och flyter 
upp och ned. 'Estonia' kunde omöjligen sjunka, pga vatten på bildäcket. Detta meddelade jag Kommissionen! 
Kommissionen ignorerade mina synpunkter. Kommissionen repeterade flera gånger att olyckan orsakades av 
vatten på bildäcket. Efter att delrapporten kom ut i april 1995 började jag skriva till SHK. SHK svarade aldrig i 
sakfrågan. Jag har sedan tillskrivit Sjöfartsverket och Kommunikationsdepartementet. Ingen är intresserad. Jag har 
JO-anmält alla berörda. Jag anser det omoraliskt att spendera SEK 4.5 millioner på psykologiska utredningar och 
SEK 0:- på att göra en stabilitetsberäkning. GD Eksborg meddelade mig i augusti 1997 att SHK saknade resurser att 
utreda stabiliteten! JO vägrar att utreda anmälningarna (t.ex. dnr 3947/4109 - 1997). Jag har skrivit i pressen - 
resultatet är arroganta och förolämpande uttalanden av Kommissionen att jag är ovetenskaplig, etc. Mitt alster i 
SvD 971020, där jag klart och tydligt skrev att Forssberg hade ljugit om Estonia's stabilitet, har SHK dock aldrig 
svarat på. Anledningen är mycket enkel:- 

Kommissionen gjorde aldrig en enkel stabilitetsberäkning med vatten på bildäcket, innan den meddelade att 
vatten på bildäcket orsakade olyckan. Forssberg ljög om stabiliteten i tre år. Hade man gjort en 
stabilitetsberäkning, hade man bekräftat vad jag säger/skriver. Det är naturligtvis skandal att Kommissionen aldrig 
har gjort en enkel stabilitetsberäkning med vatten på bildäcket. Kommissionen kan aldrig presentera en 
slutrapport om olyckan utan stabilitetsberäkningar. Slutrapporten är utlovad till början av december 1997, dvs om 
fem veckor. Naturligtvis publiceras ingen slutrapport i december! 

Stenström, avliden medlem i Kommissionen (JIAC), skrev till mig (en enda gång!) 960302 ((kopia finns i akt F69 hos 
SHK) att 



247 
 

'Med öppen (främre) ramp var det inte svårt att få in de första tusen tonnen som gav permanent 
slagsida, tillräckligt för att sjöarna skulle börja slå in på överbyggnadsdäcken akterifrån och själva 
sjunkandet initieras'. 

Det är klart bevis att Kommissionen/SHK i mars 1996, dvs 18 månader efter olyckan inte gjort en stabilitets- eller 
flytlägesberäkning av 'Estonia' med vatten på bildäck. Stenström yrade då om att 'Estonia' sänktes av vatten som 
slog in akterifrån på överbyggnadsdäcken - vad hände med vattnet på bildäcket? 

Med de första tusen tonnen vatten på bildäcket skulle 'Estonia' ha slagit runt. Det visste inte Stenström. 
Stenström trodde allt vatten flöt akterut och att överbyggnadsdäcken vattenfylldes akterifrån, dvs 'Estonia' hade 
stort akterligt trim (då bogrampen var högt över vattenlinjen!). Stenström kände inte heller till 53-årige estniske 
medborgaren JS' (hytt 1120 på däck no. 1) vittnesmål: 

'efter alarmet på estniska80 begrep jag att jag måste gå, då vattnet trängde in i hytten'. 

Notera att alarmet på estniska sändes efter att slagsidan uppstått, då JS alltså befann sig i sin hytt absolut längst 
ner och längst förut i centerlinjen på 'Estonia' på däck no. 1, varifrån JS alltså lyckades ta sig till trapphuset och 
sedan sex däck upp och rädda sig. Flera andra överlevande har berättat om vatten som forsade upp underifrån på 
däck no. 1. Hur kunde vatten tränga in i JS hytt längst ner och längst förut, när enligt Stenström vatten trängde in 
på överbyggnadsdäcken akterifrån? Jo, 'Estonia' var naturligtvis läck under vattenlinjen förut som flera andra 
överlevande meddelat. Stenström, Kommisionens främste skeppsbyggnadsexpert ljög för mig om olycksförloppet. 

Jag vet att många överlevande känner sig kränkta av Kommissionens uttalanden om olycksförloppet, eftersom 
de inte känner igen sig. Det är kanske något för Dig att utreda. 

Det är nog inte så allvarligt att Du inte behöver granska Kommissionen. Den kan nämligen aldrig avge en 
slutrapport som säger att vatten på bildäck orsakade olyckan. Personligen tycker jag att beteendet hos alla 
nuvarande och förutvarande medlemmar och experter i Kommissionen är rent kriminellt, dvs man lurar och ljuger 
medvetet för sina uppdragsgivare. Nu verkar det som Kommissionen är desperat att mörklägga olycksorsaken, 
eftersom man vägrar att bekräfta mina stabilitetsberäkningar. 

Jag känner mig obehagligt berörd när personerna i Kommissionen på så vis förstör det internationella arbetet att 
förbättra sjösäkerheten. 

Med vänlig hälsning (Anders Björkman) 

Örn svarade aldrig på brevet och Analysgruppen utredde aldrig svenska myndigheters sjösäkerhetsarbete efter 
olyckan. När författaren presenterade sin bok 'Lies and Truths about the M/V Estonia Accident' vid en 
sammankomst arrangerad av FinansTidningen i Stockholm i början februari 1998 var Analysgruppen (Hanna 
Bogren) på plats. Författaren träffade sedan Analysgruppens tjänstemän och förklarade vikten av 
sjösäkerhetsaspekterna betonades i utredningen. Sjösäkerheten hade naturligtvis inte med den internationella 
haveriutredningens arbete och uppdrag att göra. Haveriutredningen behandlade bara olyckan (naturligvis var 
haveriutredningen 100% förfalskad m.h.a. manipulationer och uppfinningar) och inte vad svenska myndigheter 
gjort för att t.ex. förbättra sjösäkerheten 1995-1998. En sådan utredning om förbättrad sjösäkerhet borde ha 
gjorts av Analysgruppen myndighet för myndighet med start av Sjöfartsverket 1.37, SHK 1.38 och 
kommunikationsdepartementet 1.39. 

ANALYSGRUPPEN BORTSER FRÅN FAKTA 

Men Analysgruppen struntade i saken - deras utredning handlade enbart om bärgning av omkomna och om 
svenska myndigheters beredskap att behandla anhöriga. Att fartyg kapsejsar blixtsnabbt med vatten på bildäck 
förträngde Analysgruppen. Därför fick de förvanska beskrivningen av Herald-of-Free-Enterprise-olyckan i sin 
delrapport (25) sid 186 1.1. Det är bevis att Analysgruppen visste att Estoniakommissionens olycksförlopp var 
förfalskat - och därför säkerligen bett regeringen om att inte behöva närmare bedöma den internationella 
haveriutredningens arbete och uppdrag. Så även Analysgruppen deltog aktivt i historieförfalskningen. 
Analysgruppens medlemmar var Peter Örn, ordförande, generalsekreterare i Röda Korset, Leni Björklund, VD 
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för Spri, Christina Jutterström, fd chefredaktör, Conny Nordin, professor och hovpredikant och Stig Strömholm, 
förutvarande rektor för Uppsala universitet. 

De har enbart följande att säga om t.ex. innehållet i denna bok - sid 243 i (25): 

"Tvivel har yppats om hållbarheten i den förklaring av olycksorsaken som har getts av den internationella 
haverikommissionen. ... Förklaringen i den internationella haverikommissionens rapport ifrågasätts ... frågan 
dryftas i massmedia. Direktivens uttryckliga begränsning av uppdraget har av gruppen tolkats så att den inte ägt 
föranstalta om egna tekniska expertutredningar rörande orsaksförloppet. Gruppen har inte prövat trovärdigheten 
i olika utredningar och teorier, eftersom det inte ingår i direktiven. Analysgruppen kan för sin del endast fästa 
regeringens uppmärksamhet på att debatten om vad som orsakade Estonia's förlisning fortfarande pågår 
(november 1998)." 

I Analysgruppens slutrapport (26) sid 139 'Lära av Estonia' har de bara följande att säga: 

"Även återkommande debatter rörande haveriorsak och ansvarsfrågor genererar en ovisshet som påverkar inte 
bara det svenska samhället (april 1999)." 

Slutsatsen är: 

"Ovissheten kring Estonia har givit upphov till ett fortsatt och ibland förvärrat tillstånd, vad som kan kallas 
sekundär traumatisering, bland många anhöriga. Till denna sekundära traumatisering har även ovissheten 
rörande orsaks- och ansvarsfrågor bidragit."  

Men trots denna sekundära traumatisering har Analysgruppen aldrig krävt att oklarheterna kring själva 
olyckan skall klargöras. Det är en klar men outtalad begäran från regeringen. Och några rekommendationer 
om bättre sjösäkerhet angavs aldrig av Analysgruppen. Stöd åt seriösa sjösäkerhetsforskare minskar säkert 
s.k. sekundär traumatisering. Men det har uteblivit. 

--- 

80 I slutrapporten anger man att alarmet på estniska kom cirka kl. 01.20. Det troliga är att alarmet kom kl. 01.05 - strax efter slagsidan - så 
att JS sedan direkt kunde klättra upp till däck no. 7 från sin vattenfyllda hytt. 
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'Enligt era beräkningar ska 28 personer ta hand om 1 500 passagerare. Hur är det möjligt i en katastrofsituation?' 

Niklas Svensson, Expressen 28.12.2001  

'Den här siffran har vi kommit fram till efter samtal med vårt befäl och många av våra medarbetare. Även 
sjöfartsinspektionen (Franson) tycker detta låter rimligt.'  

Sten-Christer Forsberg, tidigare vice vd på Nordström & Thulin som var delägare i olycksfärjan "Estonia"  

 

1.37 SJÖFARTSVERKETS AGERANDE 1994-1998 MOT FÖRBÄTTRAD SJÖSÄKERHET 

Sjöfartsverkets sjöfartsinspektion har huvudansvaret för sjösäkerheten i Sverige, dvs regeringen och 
kommunikationsdepartementet har delegerat ansvaret dit. 

Sjöfartsinspektionen i Stockholm hade enligt uppgift rutinmässigt inspekterat 'Estonia' minst fem gånger 1993-
1994 utan att ha hittat några fel Appendix 7. Efter olyckan 1994 avgick snabbt sjösäkerhetsdirektör Bengt 
Stenmark. Varför? Vad gör han idag?81 Analysgruppen borde ha utrett detta. T.f. sjösäkerhetsdirektör blev 
Roger Sundström, som tydligen inte ville eller fick bli ordinarie. Varför? Efter en tid utsåg regeringen 
sjöfartsverkets rättschef Johan Franson, av Analysgruppen mycket kritiserad enmansutredare (läs vilseldeare) 
av olika saker, till sjösäkerhetsdirektör. Varför? Franson visste ju inget om sjösäkerhet. Sjösäkerhet är åtgärder 
och utrustning som minskar sannolikheten för sjöolyckor och handhas bäst av sjömän, nautiker eller 
skeppsbyggare - inte jurister (som aldrig varit till sjöss). 

En av Fransons första åtgärder blev att förhindra Sjöfartsverkets personal att uttala sig om 'Estonia's 
stabilitet och flytförmåga med vatten på bildäcket.  

Analysgruppen borde ha utrett varför de svenskar som är och var anställda att ansvara för sjösäkerheten i 
Sverige tvingades att hålla tyst om dessa elementära saker. Det borde vara klart för envar att svensk 
hamnstatskontroll borde ha meddelat 'Estonia's ägare redan 1993 att hon var felutrustad för fart över 
Östersjön och borde ha uppgraderats. Sjöfartsverket har emellertid alltid meddelat att 'Estonia' uppfyllde alla 
säkerhetsregler, etc., vilket sjöfartsinspektionen i Stockholm hade konfirmerat vid minst fem 
hamnstatskontroller 1993-1994. Det fanns alltså inga som helst skäl att kritisera sjöfartsverket enligt Franson 
(sic). 

Vad har Sjöfartsverket gjort för förbättrad sjösäkerhet sedan olyckan? Har det gjort något som hade förhindrat 
Estoniaolyckan? Analysgruppen borde ha utrett saken. 

Sjöfartsverket har t.ex. röstat för nya regler hos IMO, 1995. 
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VÄRDELÖSA SNABBA RÄDDNINGSBÅTAR 

 

En regel gäller att alla färjor typ 'Estonia' skall ha en snabb 
räddningsbåt 3.21. Hade en snabb räddningsbåt kunnat rädda folk 
från 'Estonia'? 

Nej - den hade inte ens kunnat sjösättas och sedan fiskats upp igen i 
det dåliga vädret. Det hela är enormt pinsamt. IMO skriver i sina 
regler att den snabba räddningsbåten skall kunna sjösättas och 
fiskas upp i svårt väder. IMO definierar dock 'svårt' väder som 
vindstyrka Beaufort 6 och våghöjd 3 meter, medan Estoniaolyckan 
ägde rum i vindstyrka Beaufort 7+ och våghöjd >4 meter. Varken 
Beaufort 6 eller 7 är särskilt svårt väder. 

Ett åländskt företag, ASCE Ab Ltd utvecklade mellan 1995-1999 ett 
nytt sjöräddningssystem med sjösättning av räddningsbåten över 
aktern på färjan och det systemet verkar fungera i Beaufort 6 med 
våghöjd 3 meter, men eftersom de finska och svenska 
sjöfartsverken inte insisterar på att alla färjor i Östersjön skall ha 
det kommer det knappast till användning.  

Figur 1.37.1 - Typisk, ny, snabb räddningsbåt 
på en färja. Kan ej sjösättas i svårt väder 

Istället godkänner man att den snabba räddningsbåten sjösätts med en kran i sidan. Tester i 'svårt' väder visar 
att det inte går att sjösätta räddningsbåten! 

Man baxnar - å ena sidan röstar Sverige för nya regler, å andra sidan kräver man inte att färjorna behöver 
uppfylla reglerna! 

UTRUSTNING ATT PLOCKA UPP MÄNNISKOR I SJÖN  

En annan regel man röstat för är att alla färjor typ 'Estonia' skall ha utrustning att plocka upp överlevande från 
vattnet. Denna utrustning skall vara installerad före 30 juni 2000. 

Vad denna utrustning skall bestå av finns idag knappa uppgifter. Hade sådan utrustning kunnat rädda 
överlevande från 'Estonia'? Nej - eftersom bara prototyper finns, är det troligt att sådan utrustning inte 
utvecklats och fungerar. Ett svenskt företag har lanserat en platform som hänger på fartygssidan. Tanken är att 
folk skall simma (i iskallt vatten?) till platformen, som sedan skall hissas upp. Det är osannolikt att det hela 
funger i 'svårt' väder när färjan rullar. Ett annart förslag är nät som släpps ner utefter fartygssidan. Folk skall 
igen simma (i iskallt vatten?) till nätet och sedan klättra upp 10-15 meter till ett öppet, övre däck. Det hela 
verkar vara rena skämtet! Alternativet är kanske att besättningen skall klättra ner med hjälp av nätet och sedan 
fiska upp överlevande hängande i nätet, slå ett rep runt dem så att de kan halas upp. 

Det hela verkar inte seriöst. 

Sjöfartsverket har röstat för flera andra förslag (kapitel 5 i (1)), men inget förslag hade förhindrat 
Estoniaolyckan eller räddat flera personer. Ett förslag som man röstat för är att alla dörrar som leder till bildäck 
typ 'Estonia' skall ha 2,5 meter höga trösklar och att däcket skall vara helt vattentätt. Det innebär att vatten på 
bildäcket alltid blir instängt i sidan och kränger fartyget, tills en viss mängd vatten tippar fartyget upp och ned. 
Det hade naturligtvis varit bättre att arrangera dörrarna till bildäcket utan tröskel och arrangera dörrarna i 
sidan, så att eventuellt vatten på bildäcket rinner genom dörren ner till två utrymmen under bildäcket och 
stabiliserar fartyget och förhindrar krängningen, och där det kan pumpas ut med länspumparna. Vad har 
Sjöfartsverket gjort åt en sådan invändning? Svar - ingenting! 
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STOCKHOLMSÖVERENSKOMMELSEN 

Sjöfartsverket arbetade hårt för den s.k. Stockholmsöverenskommelsen (res. 14, annex 5, sid 535 SOLAS 97 
edition) som innebar att fartyg typ 'Estonia' skulle överleva med viss mängd vatten ovanpå bildäcket 3.21. 
Denna resolution avslogs (!) av IMO 1995, men har blivit en lokal regel i Östersjön och Nordeuropa genom 
bilaterala avtal där Sjöfartsverket var mycket aktiv.  

Res. 14 kräver att vattentäta dörrar installeras 
ovanpå bildäcket för att förbättra stabiliteten 
med viss mängd vatten på bildäcket efter en 
kollision i svårt väder som vattenfyllt två 
vattentäta skrovavdelningar under bildäcket. 
Resultatet kan ses nedan - konstiga svängdörrar 
att blockera (bildäcket i) överbyggnaden. Men 
eftersom vatten i överbyggnaden kränger färjan 
spiller naturligtvis vattnet över dörren. 

Figur 1.37.2 - Rörligt 'vattentätt' skott i sidan i överbyggnaden 

 
Alternativet var att göra modellprov och se hur mycket vatten som verkligen kommer in på bildäcket. 
Modellprov har numera visat att den vetenskapliga bakgrunden till Res. 14 är fel. Mängden vatten på bildäcket 
är alltid mindre än man trodde och vattentäta dörrar på bildäcket bidrager inte till säkerheten. De redare som 
tvingades att installera dörrar på bildäcket utan modellprov har därför felinvesterat hundratals millioner. 
Sjöfartsverkets agerande om Stockholmsöverenskommelsen har knappast förbättrat sjösäkerheten.82  

HUR EVAKUERA PASSAGERARE FRÅN SJUNKANDE FÄRJOR? 

Svenska sjöfartsinspektionen (Franson) ansåg i samband med Estoniaolyckan att det var korrekt att 
passagerarna skulle hoppa i sjön från öppet däck 18 meter över vattnet och simma iland - eller till en flotte 
1.33. Den estniska besättningens insats i det sammanhanget (och hela olyckans) förbegicks med tystnad - skulle 
besättningen knuffa tveksamma passagerare i sjön? 

Detta beslut - att låta besättningen strunta i passagerarna - är svensk standard. Färjor mellan Gotland och 
svenska fastlandet har totalt enbart 28 personers besättning som transporterar 1.500 personer. Inga 
säkerhetsinstruktioner ges vid avfärd - och lika bra det - för hur kan 28 personer hjälpa 1.500 personer att 
överge en sjunkande färja? Hälften av 'besättningen' är inte ens sjömän utan restaurangpersonal - oftast 
tillfälliganställd - som inte hinner utbildas om säkerhet.  

Anledningen till denna märkliga situation är bl.a. Estoniaolyckan som inte får diskuteras inom 
Sjöfartsinspektionens väggar och det utnyttjas av redarna. Då kan Sjöfartsinspektionen - sjösäkerhetsdirektör 
Franson - sedan hitta på vad som helst. De vet att Franson är en central mörkläggare av Estoniaolyckan. Det är 
bara att nämna Estoniaolyckan och Franson skriver under vilka certifikat och beviljar vilka undantag från 
reglerna som helst. Det är Fransons enda bidrag till sjösäkerhet sedan 1995! Man undrar verkligen hur 
Sjöfartsinspektionens personal kan arbeta under dessa villkor. Vid en förfrågan vägrar samtliga att svara. En 
ond och osund cirkel. 

--- 

81 Han är forskarstuderande i industriell psykologi vid högskolan i Luleå. Han har aldrig besvarat brev från författaren om att kommentera 
uppgifter i denna avhandling. Istället skrev han en patetisk lic.avhandling om "Sjösäkerhet och säkerhetsstyrning: om säkerhetskulturen på 
ett fartyg och i ett rederi: en kulturpsykologisk fallbeskrivning" (2000-04-26) ISSN 1402-1757 / ISRN LTU-LIC--00/11--SE / NR 2000:11: 
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""Safety Culture" is a concept, which during recent years has been mentioned related to maritime safety as a meta-aspect but without a 
comprehensive definition. This study aims at finding a workable definition of safety culture within a framework of organisational 
psychology.  

The research method was built upon a base of literature studies. The task was to perform a case study of a shipping company and one of its 
ships. An important element of the study was to examine how the ISM code complied with the organizational culture of the company during 
the implementation of the code.  

The case study consists of five sub cases, chosen from work situations guided by the perspective of "critical incidents" and "generative 
themes". The research task was systematised into five subcases.  

The research method implied the researcher's presence onboard during a voyage. During the voyage interviews with the crew members 
were carried out. Sequences of work were documented by video recording and were completed by field observations and walking around 
observations. Observant participating in meetings and crewmembers' professional and social conversation took place. Relevant 
correspondence and documentation were also analysed. Daily meetings with the ship management were performed to consolidate the 
observations made.  

The company's head office was visited twice in order to obtain a holistic view of the interaction between shipboard management and 
central management functions ashore and to follow up findings from the study.  

The analytical work was composed of an iterative process of alternating collecting of data writing down field notes listening to recorded 
interviews, watching video films combined with reflection and talk within the research team. The final synthesis was the integration of the 
data in an explanatory framework. The conceptual or explanatory framework reflects the cultural psychological view that culture is 
composed of artifacts, espoused values and basic assumptions, which together are governing the actions of the involved subjects. The 
analysis of the cases has also included elements of the cultural historical activity theory. Finally, the safety culture is described by eight 
dimensions. These dimensions express a qualitative estimation of a safety culture. They are dualistic i.e. they can be given "positive" or 
"negative" values with respect to an overall hypothetical concept of "good safety culture".  

This way to describe the safety culture is workable as language in a learning context when presenting and explaining the elements of the 
safety culture to the members of the organisation.  

Starting from the experiences, obtained from the above mentioned interventions in the onboard organisation, learning models are designed 
to understand and change the safety culture.  

As the study was performed in a shipping company, submitted to the culture of today, the question of future validity arises. Organisation 
has been defined as relations between organisation as members. If these relations are changing to other kinds of relations by information 
technology, will the cultural conditions of today's learning organisation still remain? This is the question, which is proposed as a task for 
further research work." Detta är Stenmarks epitaf över 'Estonia.  

82 Författarens slutsats är att Sjöfartsverkets insats för förbättrad sjösäkerhet efter Estoniaolyckan är negativ, dvs Sjöfartsverket har 
bidragit till försämrad sjösäkerhet och personalen tvingas att hålla tyst om saken. Analysgruppen borde ha utrett och rapporterat detta i sin 
delrapport. Själv har författaren delgivit innehållet i denna avhandling till sjösäkerhetsdirektör Johan Franson under åren 1996-1999 och 
begärt att sjöfartsinspektionen utreder observationerna. Resultatet är noll, dvs Franson har presenterat undanflykter eller aldrig svarat. En 
sådan inställning försämrar naturligtvis sjösäkerheten. 
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1.38 STATENS HAVERIKOMMISSION, SHK, 1998 

SHK:s arbete är reglerat i författning, t.ex. lag (1990:712) om olycksutredningar, som naturligtvis inte tillåter 
sekretess och hemliga undersökningar och förfalskningar av utredningsmaterial, t.ex Appendix 2. SHK har 
emellertid sedan årtionden brutit mot svenska lag (1990:712) och ingen reagerar. SHK säger självt på sin 
hemsida att dess arbete är organiserat enligt följande: 

· Vid en undersökning består SHK alltid av minst en ordförande och en utredningschef. Ofta anlitas 
utomstående experter, som med sina specialkunskaper bistår SHK vid faktainsamling, analys och slutsatser.  

· SHK skall så långt det går klarlägga (sic) såväl händelseförlopp och orsak till händelsen som skador och 
effekter i övrigt. SHK skall också bedöma de insatser som samhällets räddningstjänst kan ha gjort. Vid behov 
skall SHK genom rekommendationer ge resp. tillsyns- eller säkerhetsmyndighet underlag för beslut om 
lämpliga åtgärder. 

· SHK:s arbete går enbart ut på att förbättra säkerheten. SHK tar inte ställning i ansvars- eller 
skadeståndsfrågor. Sådana överväganden får göras av andra, t.ex. tillsynsmyndigheterna, åklagarmyndighet, 
försäkringsbolag eller advokater. 

· För den som förordnas som expert av SHK gäller följande. Oavsett var vederbörande är anställd eller har sin 
yrkesmässiga bindning innebär rollen som expert att denne skall framföra sina personliga synpunkter. Om 
någon ställts till SHK:s förfogande av en tillsynsmyndighet gäller samma principer med tillägget att 
myndigheten genom expertens försorg skall hållas informerad om undersökningen. 

· SHK:s egna branschkunskaper räcker ofta inte så långt, särskilt med tanke på den spännvidd av händelser som 
kan komma ifråga. För de vanligast förekommande undersökningarna har SHK namnlistor med tänkbara 
experter. Vid mer ovanliga händelser måste SHK söka, i bland även utomlands, efter experter. 

· Den som är intressent, d.v.s. tillvaratar anhörigas, företags, försäkringsbolags eller myndigheters intressen får 
ta del av utredningsmaterialet. SHK tar tacksamt emot detaljkunskaper, information och synpunkter som 
intressenter vill lämna. 

· SHK har som praxis att ge personalföreträdare tillfälle att följa arbetet. (Fackligt deltagande är dock inte 
författningsreglerat). Personalföreträdare kan ofta tillföra detaljkunskaper om säkerhetsfrågor, instruktioner, 
organisation och teknik. 

Ovan är mest nonsens. Inte ett ord om vilka SHKs beslutsfattare är, deras kompetens eller vem som utnämt 
dem. 

Analysgruppen borde ha utrett varför SHK och dess personal vägrade att bistå allmänheten med information 
om sin egen rapport. SHK:s GD Eksborg är naturligtvis en katastrof som haveriutredare - som vägrar att 
diskutera sin egen utredning. Enligt internationell lag skall en sjöhaveriutredning gå ut på remiss till berörda 
och intresserade parter innan publicering. Eksborg bröt mot de mest elementära regler vid olycksutredningar. 

SHK har meddelat att Estoniautredningen var ett undantag i det normala arbetet. 

SHK var nämligen bara utsett att biträda den estniska utredningsgruppen, vilket dock knappast framgår av 
slutrapporten (5). SHK:s medlemmar ledde ju - och förfalskade - delar av hela undersökningen, t.ex. den 
tekniska utredningen. Att SHK inte var ordförande i utredningen skulle naturligtvis inte hindrat SHK:s 
medlemmar att följa sina egna regler och svensk lag under arbetet. Faktum kvarstår också att SHK skulle ha 
bedömt de insatser som svensk räddningstjänst gjorde. Olyckan skedde naturligtvis utanför Sveriges gränser 
men svensk räddningstjänst deltog och SHK:s instruktioner är solklara. Nu lät SHK den finska 
haverikommissionen utreda svensk räddningstjänsts insats, vilket var ett (litet) procedurfel. 



254 
 

OLYCKSFÖRLOPPET FÖRFALSKAT 

Det kan ju vara så att olycksförloppet 1.9 bara är Rosengrens och Huss personliga synpunkter på vad som 
hände. Faktum är att både Rosengren och Huss senare inte kan motivera eller förklara eller bevisa sina 
synpunkter. En anledning är naturligtvis att Kommissionen modifierat Rosengrens och Huss synpunkter för att 
passa in i ett påstått olycksförlopp. Att Rosengren och Huss då inte protesterat är anmärkningsvärt. Numera vet 
vi att Rosengren/Huss plott av olycksförloppet - figur 13.2 - i slutrapporten (5) visar ett helt oskadat fartyg som 
girar och driver - och aldrig sjunker. Sedan har Rosengren/Huss suddat i plotten och lagt in påhittade uppgifter 
om krängvinklar, etc. Rosengren är en fullvärdig medlem av SHK. Huss var utsedd som expert att biträda SHK. 
Det finns inga tvivel om att Rosengren/Huss producerade en falsk plott. Det är också bevisat att Kommissionen 
senare modifierade den falska plotten "för att det skulle stämma litet bättre". Förfarandet är så 
anmärkningsvärt att författaren inte är förvånad att SHK, med hjälp av svenska regeringen, tystat ner saken. 

VITTNESSAMMANDRAG MODIFIERADE 

Schager protesterade genom att avgå 1.20. Schager hade tidigt 2.1 inlämnat sammandrag av vittnesförhör där 
det klart framgick att slagsidan uppstod kl. 01.02 vilken hade föregåtts av två kraftiga smällar. Kommissionen 
modifierade senare i slutrapporten (5); det inledande olycksförloppet varade 20 minuter - den ena smällen var 
kl. 00.55, den andra kl. 01.05 och sedan hördes 'buller' från fören under tio minuter 3.7. Hur SHK:s medlemmar 
kunde acceptera att Kommissionen modiferade Schagers vittnessammandrag är oklart. 

SJÖFARTSVERKET INFORMERAT OM MANIPULATIONERNA 

Lika klandervärt är Sten Anderssons agerande i utredningen. Andersson var förordnad av Sjöfartsverket att 
biträda utredningen. Enligt ovan gällde att 

"myndigheten genom expertens försorg skall hållas informerad om undersökningen". 

Andersson borde därför ha meddelat Sjöfartsverket att undersökningen helt enkelt manipulerades av SHK och 
Kommissionen. Men det gick tydligen inte eftersom Anderssons chef - Franson - själv bidrog till utredningen 
genom att leda dykundersökningen 1.16 vars resultat tydligen också manipulerades för att passa det påstådda 
olycksförloppet. 

Att SHK under Estoniautredningen konsekvent och skamlöst bröt mot sina egna regler och praxis är visat i 
denna avhandling. Analysgruppen borde ha utrett SHK's agerande efter att slutrapporten (5) publicerats på 
engelska 1997. SHK hade tidigt vägrat fackets representanter att närvara vid undersökningen. SHK vägrade 
vidare konsekvent att besvara frågor om sin del av utredning om olyckan. 

SHK UNDANHÅLLER UPPGIFTER OM EVAKUERINGSVÄGAR 

SHK hade, t.ex. låtit meddelat att man lätt kunde ha modifierat evakueringsvägarna på 'Estonia' och alla andra 
färjor och att det skulle ha räddat liv, och, eftersom författaren har elva stycken färjor, undrade han - hur då?  

SHK vägrade att svara! Slutrapporten meddelar att tre besättningsmän evakuerade färjan från däck 1 i skrovet 
till öppna däck 7 eller 8 när slagsidan översteg 45 grader 1.48. Det vore intressant att veta hur det gick till i 
verkligheten. Naturligtvis ljuger besättningsmännen - det gick inte att använda befintliga evakueringsvägar från 
däck 1 vid den tidpunkten, så de hade alltså evakuerat tidigare. 

Ett annat exempel är att frågor framförda i brev 3 juni 1998, som skulle bilda underlag till denna bok, blev 
obesvarade. 

SHKs GD Eksborg meddelade att hon inte hade för avsikt att gå in i en diskussion om slutrapporten och att 
detta betydde i klartext att hon inte kommer att besvara några frågor 3.19. Att SHK konsekvent bryter mot FN 
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resolution IMO A.849 (20) om hur sjöhaveriutredningar skall ske, utan att någon ingriper, är ju bevis på att 
något är fel. 
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1.39 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET, KD 

Liknande korrespondens har förts med med olika befattningshavare - politiskt tillsatta och normala 
statsjänstemän - på Kommunikationsdepartementet. Alla svar meddelade att man inte kunde göra något utom 
att lägga breven till handlingarna. Författaren hade vidare gjort ett remissyttrande 970826 Dnr 001/97 (som 
delvis behandlade Estoniaolyckan) ställt till KD om SOU 1996:182 Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet, och 
det hade heller aldrig besvarats. Det innehöll mycket enkla förslag om förbättrad sjösäkerhet som KD 
ignorerade. Analysgruppen borde ha utrett varför Kommunikationsdepartementet vägrade att bistå 
allmänheten att förbättra sjösäkerheten efter Estoniaolyckan. Det finns faktiskt ett par tjänstemän på KD som 
sysslar med sjösäkerhet - varför håller de tyst? Är de rädda att uttala sig? 
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1.40 SOU 1998:132 (25) KOMMENTARER 

Nedan följer författarens remissyttrande om Analysgruppens rapport (25) - En granskning av 
Estoniakatastrofen och dess följder. Det finns många nya beskrivningar, märkligheter och utelämningar i 
Analysgruppens redovisning av händelserna kring Estoniaolyckan och dess utredning. Yttrandet insändes till 
Kommunikationsdepartementet i december 1998, som i sin tur ignorerade det: 

... 

"Avsnitt 2.6 Statsministrarna träffar överlevande (sid 29 av (25)). 

Estlands statsminister Mart Laar sade att han den 28 september 1994 i Åbo talade med tre estniska 
besättningsmän som berättade om en våg som underifrån lyfte bogporten. Detta uttalande är 
märkligt. De tre besättningsmännen var Sillaste, Linde och Treu. Sillaste förhördes av finsk polis samma 
dag 1.3. Sillaste meddelade då att han såg den inre rampen på plats inne i garaget efter att slagsidan 
uppstått och att det inte var vatten på bildäck. Länspumparna var igång. Sillaste trodde att fartyget 
var läck.  

Linde förhördes av finsk polis dagen därpå. Han hade varit på bildäck före olyckan. Allt var OK trots att 
han hört en kraftig smäll. Sedan var han på bryggan då han fick i uppdrag att gå ner för att undersöka 
om något var fel. Linde var på däck 7 när slagsidan uppstod. När han senare var i en livflotte i vattnet, 
cirka kl. 01.30 1.8, såg han att bogvisiret hade slagits av, men att främre rampen var stängd, dvs inget 
vatten kunde komma in i fartyget den vägen. 

Treu förhördes av finsk polis 940929. Han meddelade att två kraftiga vågor slagit till 'Estonia' cirka 
01.15 och att han sett på sin monitor i kontrollrummet vatten tränga in i fartyget på bildäcket vid 
sidorna av främre rampen, varvid fartyget långsamt krängde. Trots detta stannade han kvar i 
kontrollrummet tills slagsidan var >70°, då han gick upp på däck cirka kl. 01.30 och sedan hoppade i 
sjön utan flytväst. När han senare kom upp på en livbåt, såg han att bogvisiret var avslaget. Treu såg 
aldrig rampen helt öppen på sin monitor 1.10. Hur Treu kunde ha hört smällarna inne i sitt 
ljudisolerade kontrollrum är svårt att förstå. Hur Treu lyckades ta sig ur kontrollrummet, när fartyget 
krängde 70° - det gick inte att gå på något däck då - är obegripligt. Det är sannolikt att Treu ljög för 
finska polisen. 

Om Mart hade talat med de tre besättningsmännen borde han fått reda på samma sak som de 
meddelade finska polisen. Bogporten (visiret) var ju bara kosmetika och fyllde ingen annan funktion 
ombord än att försköna bogen. Ett avslaget visir kunde ju inte ha orsakat att ett fartyg sjönk på 35 
minuter. Det kunde ju ha trillat av, av sig självt, när fartyget krängde. Det var den inre rampen som 
ansvarade för vattentätheten, och den hade ingen sett öppen. Sillaste hade meddelat finska polisen 
att 'Estonia' var läck - varför meddelade inte Mart sina statsministerkollegor detta? 

Avsnitt 2.6 Statsminister Bildt vill ha en undersökning av passagerarfärjors konstruktion (sid 29 av 
(25)). 

Statsminister Bildt ringde sedan Mats Odell samma dag om Marts uppgifter. Odell fick uppgift att 
kontakta Sjöfartsverket. 

Det är märkligt att Sjöfartsverket sedan inte meddelade Odell och Bildt att 'Estonia' skulle ha slagit 
runt och flutit upp och ned med vatten på bildäcket. Varför frågade aldrig Bildt om 'Estonia' sjunkit, 
pga läckage? 

Avsnitt 2.7 Sjöfartsverket söker information (sid 32 av (25)). 
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Trots att Sjöfartsverket informerades snabbt om att 'Estonia' sjunkit, verkar det som om Sjöfartsverket 
aldrig 1994-1998 frågade sig hur och varför 'Estonia' kunde ha sjunkit. Sjöfartsverkets 
stabilitetsexpertis visste, eller borde ha vetat, att ökande mängder vatten i sidan på bildäcket bara 
var extra last som krängde fartyget, tills det kapsejsade, då det skulle flyta upp och ned. Det verkar 
som om Sjöfartsverkets ledning tystade ner dessa uppgifter. Analysgruppen skulle ha pressat 
Sjöfartsverkets personal, Franson, Arvidsson, Andersson, etc. (sid 280 i (25)) litet mera vid intervjuerna 
i mars 1998 (efter att författarens bok (1) kommit ut och presenterats vid Finanstidningens möten på 
Operakällaren och ABF i slutet av februari 1998 i Stockholm, där Analysgruppen var närvarande). 
Analysgruppen borde ha frågat varför läckage som olycksorsak aldrig ens diskuterades av 
myndigheterna! 

Avsnitt 2.9 Frågan om felkonstruerade bogportar (sid 45 av (25)). 

Bildts fråga om felkonstruerade bogportar vidarebefordrades till Sjöfartsinspektionen som hade vissa 
synpunkter. Bildt fann att det också var anmärkningsvärt att misstankarna om bogportarna kom via 
regeringen och inte verkade vara kända hos den ansvariga myndigheten. 

Myndigheten - Sjöfartsverket - skulle i detta läge förklarat för Bildt att (1) 'Estonia's visir var bara 
kosmetika och (2) vatten på bildäcket skulle leda till kapsejsning, dvs fartyget slår runt och flyter upp 
och ned (jfr. Jan Heweliusz och Herald of Free Enterprise), och (3) vatten som läcker in under bildäcket 
genom en läcka under vattenlinjen skulle kunna ha sänkt fartyget om det spreds genom öppna 
vattentäta dörrar och om länspumparna inte fungerade. Läckage som olycksorsak kunde naturligtvis 
inte utslutas vid denna tidspunkt. 

Avsnitt 2.11 Statens Haverikommission (sid 47 i (25)). 

Statens Haverikommission utsåg Börje Stenström 1.5 som svensk representant. Stenström borde ha 
vetat att 'Estonia' skulle ha kapsejsat med cirka två tusen ton vatten på bildäcket och sedan flutit 
upp och ned. Han hade utbildning om stabilitet och vatten på bildäcket var ett enkelt 
intaktstabilitetsproblem, som han borde ha löst på ett par minuter! Det verkar som om SHK:s GD 
Forssberg stoppade Stenströms stabilitetsberäkningar den 26 oktober 1994 1.15. Om inte Stenström 
kunde beräkna stabilitetet, så kunde expert Michael Huss det, för han gjorde en korrekt beräkning och 
lämnade den till Forssberg 950102. Forssberg hemligstämplade Huss beräkning. Varför? Det var ju ett 
mycket märkligt beteende av en svensk myndighet, som Analysgruppen borde ha utrett. 

Det är också märkligt att SHK aldrig diskuterade läckage som olycksorsak. Analysgruppen borde 
utrett varför SHK aldrig utredde läckage som olycksorsak! 

Avsnitt 2.15 Uppdrag att kartlägga rapporteringsrutinerna inom Sjöfartsinspektionen (sid 55 i (25)). 

F.d. regeringsrådet Magnus Sjöberg fick i uppdrag att kartlägga rutinerna inom Sjöfartsinspektionen. 

Trots att Estoniaolyckan enligt vissa uppgifter var ett klart exempel på ett fartyg som hade förlorat 
stabiliteten, undersökte inte Sjöberg hur Sjöfartsinspektionen kontrollerade fartygs stabilitet. Sjöberg 
noterade inte att Franson lagt munkavle på sina anställda. 

Trots att Estoniaolyckan enligt alla uppgifter var ett solklart exempel på ett fartyg som sjönk, 
undersökte inte Sjöberg hur Sjöfartsinspektonen undersökte risken för läckage hos fartyg och hur man 
testar vattentäta dörrar och länspumpsystem. 

Sjöberg kartlade bara rutinerna om bogportar och fann vissa brister. Att Sjöberg inte undersökte 
rutinerna for stabilitet, läckage, evakuering och livräddningsutrustning är anmärkningsvärt - han 
lurades helt enkelt av Sjöfartsinspektionen. 

Avsnitt 2.16 Statens haverikommission (sid 57 i (25)). 
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Olof Forssberg underströk 941003 vikten av att snabbt utreda olycksorsaken. Trots detta stoppade 
Olof Forssberg alla försök att beräkna 'Estonia's stabilitet med vatten på bildäcket 1.15. Författaren 
frågade Börje Stenström 941031 när han skulle göra den beräkningen. Stenström vägrade svara. 
Författaren skrev till SHK i april 1995 om samma sak. SHK fajlade brevet i akt F69 och svarade aldrig. 
Författaren undrade naturligtvis om SHK tänkte undersöka läckage som olycksorsak. Inget svar! 
Analysgruppen borde utrett varför SHK inte svarade på allmänhetens frågor. 

Avsnitt 2.20 Orsaksdiskussion (sid 66 i (25)). 

Mot slutet av den första veckan efter haveriet handlade mediernas rapportering enbart om vad som 
kan ha varit orsaken till att bogvisisret lossnade. 

Det intressanta är här att myndigheterna inte gick in i massmediadiskussionen och klargjorde begrepp 
som intaktstabilitet, stabilitet med vatten på bildäck och hur vatten på bildäcket kränger fartyget tills 
det kapsejsar, att vatten på bildäck inte sänker fartyg, etc. 

Myndigheterna borde alltså ha informerat allmänheten och media om att fartyg oftast sjunker för att 
de är läck, för att vattentäta dörrar är öppna, för att länspumparna inte fungerar, etc. och att 
skadestabiliteten innebär, att fartyg inte kränger plötsligt om en eller två vattentäta avdelningar är 
läck. I det aktuella fallet spred myndigheterna, bl.a. Sjöfartsverkets observatör i Estoniakommissionen, 
sjökapten och avdelningsdirektör Sten Anderson direkt och indirekt de helt felaktiga uppgifterna att 
vatten på bildäcket sänker fartyg. Naturligtvis borde myndigheterna meddelat att visiret bara var 
kosmetika utan betydelse för fartygets sjövärdighet. 

Avsnitt 2.22 Sjöfartsverkets rapport överlämnas till Kommunikationsdepartementet (sid 70 i (25)). 

Den 11 oktober 1994 överlämnade Sjöfartsverket (Franson) en rapport om bärgning av de omkomna. 

Det anmärkningsvärda är här att Sjöfartsverket inte rapporterade till Uusmann om 'Estonia's stabilitet 
och inbyggda flykraft och att vatten på bildäcket enbart skulle ha lett till 'Estonia's kapsejsning (och 
flytande upp och ned). Sjöfartsverket skulle naturligtvis ha meddelat att 'Estonia' enbart kunde ha 
sjunkit, pga läckage under vattenlinjen. 

Avsnitt 2.30 Rockwater får dykuppdraget (sid 91 i (25)). 

I rapporten (25) sägs att den svenska haverikommissionen önskade att dykarna skulle undersöka, bl.a. 
skador på rampen och dess låsanordningar. Enligt finske ledamoten Karppinen 1.10, fick dykarna 
skriftligt besked om att undersöka om rampen verkligen varit öppen (vilket kommissionen tidigare 
meddelat utan riktiga bevis) eftersom rampen var stängd nere på vraket. Dykarna kunde sedan enligt 
(5) inte komma in i garaget, eftersom rampen var stängd. Dykarna kunde alltså inte undersöka om 
rampen varit öppen och om låsen var skadade 1.16. Estoniakommissionens slutrapport (5) innehåller 
därför inga dokumenterade detaljer om rampens lås och dess skador. Man bara hittade på att de var 
skadade och att rampen varit öppen och sedan stängts. 

Eftersom Analysgruppen rekommenderar ytterligare dykning för att bärga omkomna borde dykarnas 
första uppdrag vara att bärga rampen och dess lås för att se om rampen verkligen varit öppen och om 
dess lås verkligen skadats. 

Avsnitt 2.31 Etiska rådets första möte - Föredragningen om konsekvensanalysen (sid 93 i (25)). 

Johan Franson, Sjöfartsverkets rättschef, var den förste inbjudne till Etiska rådet. 

Det är häpnadsväckande att Franson inte rapporterar till Rådet om 'Estonia's stabilitet och inbyggda 
flykraft och att vatten på bildäcket enbart skulle ha lett till 'Estonia's kapsejsning (och flytande upp och 
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ned). Franson borde naturligtvis ha meddelat Etiska rådet att 'Estonia' enbart kunde ha sjunkit, pga 
läckage under vattenlinjen i kombination med att många vattentäta dörrar var öppna.83 

Avsnitt 2.31 Grundlig genomgång och bildvisning (sid 93 i (25)). 

Fransons föredragning var, enligt Analysgruppen, grundlig. Han visade hur fartyget låg på havsbotten. 

Men Franson förklarade alltså inte hur 'Estonia' kunde ha hamnat på havsbotten. Inte ett ord om 
intaktstabilitet, initialstabilitet, stabilitet med vatten på bildäck och hur vatten på bildäcket kränger 
fartyget tills det kapsejsar, att vatten på bildäck inte sänker fartyg, att fartyg oftast sjunker för att de är 
läck, för att de vattentäta dörrarna är öppna, för att länspumparna inte fungerar, etc. och att 
skadestabiliteten innebär att fartyg inte kränger plötsligt om en eller två vattentäta avdelningar är 
läck. I det aktuella fallet spred Franson direkt och indirekt den helt felaktiga uppgiften att vatten på 
bildäcket sänker fartyget.84 

Avsnitt 2.36 Haverikommissionens syn på behovet av bärgning (sid 108 i (25)). 

I december 1995 informerade Forssberg Ines Uusmann (på hennes förfrågan) att det inte var 
nödvändigt med bärgning för att utreda olycksorsaken. 

Ur Forssbergs synvinkel var naturligtvis bärgning inte nödvändig för att utreda olycksorsaken, eftersom 
Forssberg redan i olika sammanhang i oktober-december meddelat olycksorsaken - felkonstruerade 
visirlås 1980 och inte t.ex. läckage 1994 1.11. Det intressanta är numera att Forssbergs påstådda 
olycksorsak inte ens bevisas i Estoniakommissionens virriga slutrapport (5) 1.22. Visirlås sänker inte ett 
fartyg. Visirlås kränger inte fartyg. Läckage sänker fartyg. 

Forssberg kunde aldrig förklara hur 'Estonia' kunde ha hamnat på havsbotten. Han talade aldrig om 
intakt/initialstabilitet, stabilitet med vatten på bildäck och hur vatten på bildäcket kränger fartyget tills 
det kapsejsar, att vatten på bildäck inte sänker fartyg, att fartyg oftast sjunker för att de är läck, för att 
de vattentäta dörrarna är öppna, för att länspumparna inte fungerar, etc. och att skadestabiliteten 
innebär att fartyg inte kränger plötsligt, om en eller två vattentäta avdelningar är läck. I det aktuella 
fallet spred Forssberg direkt och indirekt den helt felaktiga uppgiften att vatten på bildäcket sänker 
fartyget . 

Forssbergs uttalande bidrog nog till regeringens (felaktiga) beslut att inte bärga 'Estonia' (avsnitt 2.40 i 
(25)). 

Avsnitt 2.43 Anhörig anmäler 'Ale's befälhavare för vårdslöshet i sjötrafik (sid 124 i (25)). 

Vid det aktuella fallet sökte personer ombord på det tyska fartyget säkra bevis från 'Estonia'. 'Ale's 
navigering var ett soklart brott mot sjövägsreglerna, som säger att när ett fartyg hissar dykflagg, vilket 
skedde vid tillfället, skall andra fartyg hålla undan flera hundra meter. Det finns inga undantag från 
den regeln. Anhöriga anser att 'Ale's uppträdande var inte att skydda s.k. gravfrid vid 'Estonia', utan att 
förhindra att tyskarna fick upp bevis att, t.ex. främre rampen inte var öppen. 

Att 'Ale' seglade bara en halv meter från ett annat fartyg på öppna havet är helt klart inte bara 
vårdslöst, utan hänsynslöst. Folk kunde ju skadas på det tyska fartyget. Det tyska fartyget kunde ju ha 
sänkts! Det är synd att Estoniaolyckan har lett till sådana extrema händelser. Det var tydligen 
Sjöfartsverket som beordrade 'Ale' att bryta mot sjövägsreglerna! Samma Sjöfartsverk som skall 
upprätthålla reglerna för sjösäkerhet. Det är synd att Analysgruppen inte anmärker på 'Ale's 
vårdslöshet. 

Avsnitt 2.54 Internationella haverikommissionens arbete (sid 144-5 i (25)). 
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Analysgruppen skulle enligt sina direktiv inte omfatta den internationella haveriutredningens arbete 
och uppdrag. Analysgruppen konstaterar dock (sid 245 i (25)) att debatt om vad som orsakade 
'Estonia's förlisning pågår fortfarande. Analysgruppen kunde ha meddela att författaren t.ex. skrivit i 
GP 980605, SvD 980803 och FTi 980906 om olycksutredningen och att myndigheterna vägrade att 
klargöra de frågor som ställts. När professor Anders Ulfvarson skrev i SvD 980923 att analys saknas i 
slutrapporten om hur 'Estonia' sjönk och hur ramplåsen skadades, teg internationella 
haverikommissionen. Svenska myndigheter skulle naturligtvis kräva att den klargör frågorna. 

Avsnitt 2.57 Olika förklaringar till olycksorsak (sid 152 i (25)). 

Chefsåklagare Lindstrand konstaterade att det fanns olika förklaringar till olycksorsaken. Det innebar 
att Lindstrand erkände att det var möjligt att besättningen ljög om vad som hade hänt ombord vid 
olyckan. Tyskarna sade ju rent ut att besättningen ljög, eftersom tyskarna angav att rampen läckte 
3.15, medan besättningen sade att den var tät tills kl. 01.15 (då vatten sipprade in vid kanterna). 

Det var därför häpnadsväckande att Tomas Lindstrand lade ner förundersökningen, eftersom brott 
inte kunde styrkas. 

Lindstrand lurades som de flesta andra svenska myndigheter. Lindstrand gjorde inte en egen 
stabilitetsberäkning som skulle ha visat att 'Estonia' skulle ha slagit runt med 2 000 ton vatten på 
bildäcket (som hade sipprat in genom en läckande ramp?) 2.16. Oavsett allt detta - att ett i princip 
osänkbart fartyg sjunker på 35-40 minuter är så osannolikt att brott aldrig kan uteslutas. Bo Östman 
skrev följande i Västernorrlands Allehanda 980219 efter Lindstrands beslut:- 

Estonias förlisning - 852 dog  ändå ingen skyldig! 

Det är häpnadsväckande att åklagaren anser att det inte finns någon skyldig till Estonia-katstrofen 
med 852 dödsoffer. Det skulle ju betyda att förlisningen inte var märkvärdigare än att en lika ofattbar 
katastrof utan vidare kan ske igen. Så är det naturligtvis inte. Därför måste den här frågan också dras 
ett varv till. Förundersökningen kan inte läggas ner på det här slappa sättet. Riksåklagaren eller 
överåklagaren i Stockholm måste snarast ta tag i frågan. Färjor stora som flytande lyxhotell förliser väl 
ändå inte utan vidare. Det har talats om att det tyska varvet byggt för svaga bogvisir, lås och 
hydraulanläggningar, om uselt sjömanskap hos besättningen, om dåligt underhåll av fartyget, osv. 
Ändå hittar inte åklagaren någon enda trådände att rycka i. Det är obegripligt för alla som följt 
debatten efter Estonia-katastrofen. Det är inte konstigt att anhöriga reagerar starkt mot att 
förundersökningen om brott läggs ner på det här sättet. Efter den internationella haverikommissionens 
segdraganden, oacceptabla förseningar, stridigheter och urvattnade slutrapport så kommer det här 
beskedet som en ny kalldusch. Ingen kan acceptera att jättefärjan 'Estonia' förliste utan att några 
allvarliga fel begåtts. Sånt sker ändå inte utan vidare. 852 människor dog, 137 överlevde katastrofen 
efter stor dramatik. Men allt som tycks ske efteråt är att man ser över bogvisiren på alla liknande färjor 
och ger signaler om att nya katastrofer av samma slag mycket väl kan inträffa igen. Det finns ju inga 
som ens misstänks för att ha gjort något fel! 

Avsnitt 2.52 Begäran om överprövning (sid 152 i (25)). 

Överåklagare Uno Hagelberg gjorde samma fel som Lindstrand, när han avslog begäran om 
överprövning. Han glömde att göra en egen stabilitetsberäkning, som skulle ha visat att 'Estonia' skulle 
ha slagit runt med 2 000 ton vatten på bildäcket (som hade sipprat in genom en läckande ramp). 

Avsnitt 5.3 Rekommendationen (sid 258-261 i (25)). 

Analysgruppens uppdrag var att granska samhällets agerande med anledning av katastrofen. Analysen 
skulle omfatta myndigheters agerande. På sid 258 i (25) säger Analysgruppen plötsligt att dess främsta 
mål var att återställa ett grundläggande förtroende i samhället. 
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Analysgruppen ansåg tydligen att förtroendet återställs om de omkomnas kroppar bärgas. 

Budskapet i bifogad bok (1) är att det grundläggande förtroendet i samhället mellan myndigheter 
och allmänhet främst kan återställas genom förbättrad sjösäkerhet grundad på en korrekt, komplett 
och oförvitlig utredning om hur ett skepp, inte nödvändigtvis 'Estonia', kan sjunka, pga vatten 
ovanpå bildäcket. Kostnaden för en sådan utredning bör vara < SEK 1 000 000:- 

Resultatet av utredningen kan jag berätta här. Ett fartyg typ 'Estonia' sjunker inte, om det kommer in 
vatten ovanpå bildäcket. Hon slår runt och flyter upp och ned. Eftersom 'Estonia' inte gjorde det, var 
det aldrig något vatten att tala om på bildäcket. Den estniska maskinist (Treu) som sade att han såg 
vatten forsa in på bildäcket misstog sig (eller ljög). Myndigheterna misstog sig (eller ljög. De estniska 
myndigheterna skyddar sin besättningsman och har manipulerat hela haveriutredningen. Därför krävs 
en egen, svensk utredning. Resultatet av utredningen kan också beskräftas genom dykning ner till 
vraket. Dykarna kommer att bekräfta att rampen är stängd och att den aldrig var öppen under olyckan. 
Vatten kunde därför inte komma in i fartyget den vägen. 

När dykarna är nere och undersöker vraket skall de naturligtvis bärga de omkomnas kroppar om en 
majoritet av de anhöriga så önskar. Det är ju fint att kunna bärga kropparna, om de anhöriga så vill. 
Men huvuduppgiften för dykningen borde vara att undersöka 'Estonia' varför hon sjönk. Den enda 
möjligheten att förbättra sjösäkerheten är att ta reda på varför 'Estonia' sjönk. Vad orsakade läckaget? 
Varför stoppades inte läckaget genom att vattentäta dörrar stängdes och länspumpar startades? 
Varför ljög den estniska besättningen om läckaget? Varför vilseledde Kommissionen allmänheten med 
allt ältande om visiret? Hur kunde 'Estonia' segla på Östersjön utan livbåtar och flottar under dävertar 
för alla ombord? Var verkligen livvästarna ordentliga? Etc., etc. 

Enbart genom att besvara dessa enkla frågor kan ett grundläggande förtroende i samhället 
återställas. Den 11 februari 1999 avvisade Mona Sahlin och den svenska regeringen Analysgruppens 
rekommendation att återställa ett grundläggande förtroende för myndigheterna i samhället." 

(slut på yttrandet). 

Den 21 april 1999 publicerade Analysgruppen sin slutrapport 'Lära av Estonia' (26). Slutrapporten innehåller 
inga svar eller kommentarer till ovanstående frågor och observationer. Analysgruppen gör inga 
rekommendationer om, t.ex. förbättrad sjösäkerhet. Analysgruppens enda rekommendationer handlar om 
förbättrad krishantering efter olyckor i samhället, vilket naturligtvis är bra. Men ännu bättre är naturligtvis 
insatser för att undvika sjöolyckor överhuvudtaget, och dessa kan bara genomföras om regler för förbättrad 
sjösäkerhet utvecklas baserade på korrekta haveriutredningar. Tyvärr ville Analysgruppen inte rekommendera 
en enda sådan insats. Näringsdepartementet nämnde aldrig heller författarens remissvar i sin sammanställning. 

Det är intressant att notera att Analysgruppen aldrig undersökte i detalj svenska polisens agerande vid olyckan. 
Det framgår (sid 47 och 53 i (25)) att svensk polis bistod i Finland vid identifieringsarbetet (tre personer) och 
(sid 56 i (25)) att en svensk polisman sändes till Tallinn den 5 oktober 1994 för att kontrollera passagerarlistor - 
det är allt. Svensk polis borde därför ha kunnat bekräfta antalet räddade, antalet bärgade döda och antalet 
försvunna och det hade ju varit intressant att få beskrivet. Som framgår av 1.41 och 1.46 var (är) det 
fortfarande stor förvirring om hur många som räddades. Svensk polis var alltså närvarande i både Finland och 
Tallinn (och naturligtvis Sverige) med insyn i arbetet att identifiera överlevande och hur de räddades. Men 
Analysgruppen undviker saken totalt. 

Eftersom något brott ej misstänktes fanns det tydligen inte anledning för den svenska polisen att bistå mera. 
Emellertid - svensk polis - kriminalkommissarie Lars Jonsson - var i Tallinn den 13 oktober då frågan uppstod 
vad man skulle göra med upphittad egendom från en svensk som hade omkommit - pressfotograf Håkan 
Isefjord från Oskarshamn. Egendomen, som fanns på svenska ambassaden, bestod av en kamera plus två 
filmrullar som hittats i livbåt no. 9. Beslut togs den 17 oktober (kammaråklagare Ola Brogren, chefsåklagare 
Britta Cronier) att egendomen skulle tas i beslag. Vad som sedan hände med egendomen är okänt. 
Analysgruppen var naturligtvis inte informerad om ovan och kunde därför naturligtvis inte fråga 
Brogren/Croniers chefer, chefsåklagare Thomas Lindstrand och riksåklagare Uno Hagelberg, när dessa 
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intervjuades den 30 mars 1998. Bilderna framkallades och har sedan försvunnit. Det finns en möjlighet att 
Isefjord faktiskt befann sig på däck 7 styrbord innan slagsidan uppstod och sedan fotograferade olycksförloppet 
och sedan räddade sig upp i livbåt no. 9 styrbord akterut där kameran och filmerna surrades fast. 

Eftersom Analysgruppen inte utredde hur antalet räddade fastställdes finns det anledning att beskriva hur 
förvirringen uppstod! 

--- 

83 När författaren skrev detta remissvar till Kommunikationsdepartementet i december 1998 visste han inte att Franson, 
konsekvensanalysens författare, hade förfalskat dykrapporten 1.16. Det förklarar varför Franson missledde Etiska Rådet. 

84 Se föregående fotnot. 

85 När författaren skrev i DN Debatt 960815 att 'Estonia' nog sjönk för hon var läck gick Forssberg ut i TT och meddelade att författaren var 
ointelligent, ovetenskaplig och oresonlig, och att Forssberg hade undersökt att 'Estonia' inte var läck. På frågan till Forssberg hur han visste 
att 'Estonia' inte var läck, svarade han inte.  
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1.41 HUR MÅNGA RÄDDADES AV Y 64 OCH 'MARIELLA'?  

Enligt slutrapporten (5) överlevde 137 personer. Enligt Jörle-Hellbergs bok (20), sid 231, plockades totalt 140 
överlevande upp varav 41 av fartyg. Att (minst) 140-147 personer överlevde meddelades i flera dagar efter 
olyckan (se Sven Anérs artikel nedan). Senare sjönk antalet till 137! 

Enligt slutrapporten (5) 7.5.2 räddade fartyg 34 personer i flottar direkt ur ur sjön - 'Mariella' räddade 15. Enligt 
kap 7.5.4 i (5) räddade helikoptrar 104 personer, dvs totalt 138 personer räddades varav en avled. Helikoptrar 
bärgade också döda (92 totalt) - men ett annat antal rapporterades - 94? Slutrapporten konstaterar att 

         'Det totala antalet bärgade döda avviker något från det antal som totalt inrapporterades av flygförarna' 

utan att förklara felet. 94 döda bärgades totalt, dvs fartyg bärgade ingen drunknad/död. Befälhavarna på 
assisterande fartyg borde naturligtvis veta exakt hur många var och en räddade levande ur sjön. 

Det finns andra avvikande uppgifter mellan Jörle-Hellberg (20) 1996 och slutrapporten (5) 1997: a) helikopter 
X42 räddade 3 enligt (5), 4 enligt Jörle-Hellberg, b) helikopter X92 räddade en enligt Jörle-Hellberg, ingen enligt 
(5) och c) helikopter OH-HGV räddade 44 enligt (5) - troligtvis korrekt, men bara 37 enligt Jörle-Hellberg. 

Finska kommendörerna Jaakko Smolander och Heikki Hyyryläinen vid Helsinforsstaben för Sjöbyrån i Finska 
Vikens Sjöbevakningssektion har efter olyckan i sin rapport meddelat följande:- 'Mariella' lyfte upp 18 personer 
från vattnet. M/S 'Ministar' räddade en person från sjön över sitt låga fribord. 

I Expressen 29 september 1994 anger 'Mariella's kapten Thörnroos (intervjuad av Eva Gussarsson) att 17 
personer bärgades ur sjön och 9 ombordsattes med helikopter. Altti Hakanpää intervjuas i Expressen och säger 
att han var en av 9 i helikoptern. 

Kommissionen hävdar att 'Mariella' räddade 15. Och att M/S 'Ministar' inte räddade någon. 

Att Kommissionen 1994-1997 inte kunde meddela hur det påstådda antalet räddade - 137 - verkligen räddades 
av olika helikoptrar och fartyg, etc. bidrar inte till Kommissionens trovärdighet och korrekta arbetsmetoder. 
Sannolikt räddades flera - av fartyg och helikoptrar - men ett antal bara försvann. Det är orsaken till de konstiga 
siffrorna. Anledningen till de konstiga siffrorna är att Kommissionen aldrig utredde vilka som räddades! 
Kommissionen blev beordrad att inte studera räddningsinsatsen ... och bara rapportera 137 överlevande. Det 
finns inga uppgifter i Kommissionens arkiv att man studerade räddningsinsatsen. All information i slutrapporten 
(5) kapitel 7 om räddningsinsatsen är enbart en samling obevisade uppgifter ihoprafsade från obekant 
ursprung. Media och tillgängliga källor rapporterade ett helt annat skeende! 

Y 64 RÄDDAR NIO PERSONER STRAX EFTER TRE 

Ett inledande exempel är ur Aftonbladet olycksdagen. Vi skall komma ihåg att finsk sjöräddning ca kl. 02.00 
meddelade 'Silja Europa', som i sin tur meddelade assisterande fartyg, att två svenska (säkerligen från Berga) 
och en finsk helikopter redan var på väg att lyfta upp de skeppsbrutna ur havet: 

Kenneth - en av natten många hjältar  

… Kenneth Svensson 27 år. En av nattens hjältar i samband med färjeskatastrofen. Kenneth Svensson ... är 
ytbärgare. ... När man kom fram ... möttes man av ett stort mörker. ... Kenneth Svensson, som var först på plats 
av räddningsdykarna, firades under mycket dramatiska omständigheter ner till de nödställda. ... Första 
räddningsförsöket misslyckades och han fick firas upp igen i helikoptern. ... folk ropade på hjälp ... -Efter bara 
knappt en halv minut gjorde jag ett nytt försök och då gick det bättre.  

-På en omkullvräkt flotte satt tre blåfrusna och apatiskt stirrande män. 
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Kenneth Svensson kunde knappt fästa livselen runt dem. ... Åtta människor hann Kenneth Svensson plocka upp 
från havet. 

Sedan höll han själv på att drunkna.  

När den sista personen skulle firas ombord fastnade räddningslinan i ett stag och han blev hängande under 
helikoptern och var nära att krossas mot undersidan i den starka blåsten. Besättningen uppfattade situationen 
och kapade snabbt den wire som Kenneth Svensson var fäst vid. Med en jätteduns föll han tillbaka i havet och 
gjorde sig illa i ansiktet och ena sidan av kroppen. Under tiden hade hans egen helikopter varit tvungen att ge sig 
av till Huddinge sjukhus med de skadade och han fick räddas av en annan helikopter. 

Från den helikoptern hissades Olle Moberg, också han 27 år, ner. Han lyckades fästa en ny vire runt hjälten 
Kenneth Svensson som så när höll på att förlora sitt eget liv i kampen för de överlevande från Estonia. ...  

(Aftonbladet onsdag 28 september 1994 - Sven-Anders Eriksson) 

Det var ganska bra rapporterat ... och Aftonbladet publicerade en variant dagen efter - 29 september: 

Marinens Kenneth räddade sex - och väntade själv i vattnet  

... Kenneth Svensson var med som ytbärgare i en av de tre första Vertol-helikoptrar som gav sig iväg från Berga 
utanför Stockholm. Klockan var då strax efter två på natten. Efter en timme var de framme. ... Besättningen 
upptäckte genast livflottar ... I några av dem satt människor. ... Kenneth Svensson firades ned mot en flotte med 
tre män. ... Efter ungefär tjugo minuters hårt arbete hade han lyckats få upp alla tre i helikoptern. ... På en 
omkullvräkt flotte satt ytterligare tre personer, blåfrusna och apatiskt stirrande. Kenneth Svensson kunde knappt 
fästa räddningsselarna omkring dem. ... 

När Kenneth Svensson var på väg upp med den tredje personen fastnade räddningslinan i undersidan av 
helikoptern. Besättningen lyckades få ombord den skadade men själv blev Kenneth Svensson hängande under 
helikoptern. För att inte krossas mot flygkroppen kapades linan och han föll tillbaka ned i ... havet. Helikoptern 
tvingades lämna Kenneth Svensson ensam i vattnet for att flyga till Huddinge sjukhus med de skadade. I 
helikoptern fanns nio personer, varav en var död. 

Kenneth Svensson ... räddades ... av en annan helikopter. 

(Aftonbladet torsdag 29 september 1994 - Sven-Anders Eriksson) 

Enligt uppgift skulle dessa nio personer (varav en var död) ha anlänt till Huddinge sjukhus före kl. 04.30! Vilka 
de var finns det inga uppgifter om! Det finns överhuvudtaget inga officiella uppgifter om denna insats ca kl. 
03.00. Kenneth Svensson, ytbärgare i helikopter Y 64, fick senare medalj för sitt hjältemod av svenske 
överbefälhavaren O. Wictorin. Notera t.ex. ovan att Kenneth Svensson är oskadad efter sitt hjältedåd och aldrig 
skadas mot en livbåt. I slutrapporten (5) pp 111-112 meddelas helt andra saker och tider: 

Y 64  

"Y 64 lyfte från Berga kl. 04.45, hämtade en läkare och en sjuksköterska från Huddinge sjukhus och nådde 
olycksplatsen kl. 05.52". 

 

Fig. 1.41.1 - Kenneth Svensson 

Enligt Aftonbladet och finsk sjöräddning var Kenneth i luften tidigare ... redan 
strax efter två, stort mörker och först på plats. Nu är Kenneth framme betydlig 
senare - kl. 05.52 - när det är ljust! Vidare: 

Y 64 började med att undsätta tre personer; en i en flotte, en liggande i vatten ... samt en 
livlös ... Helikoptern firade ned sin ytbärgare (Kenneth Svensson) till personen ... i vattnet 
... Trots att vinschvajern krånglade lyckades ytbärgaren få upp honom (den först 
räddade). Nästa person ... hade inte flytväst. Alldeles innan han nådde helikoptern föll 
han i vattnet. Ytbärgaren hoppade efter och lyckades få tag i honom. Vinschen 
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som räddade 6 eller 8 personer totalhavererade nu och man tillkallade en annan helikopter, Y 74, för att undsätta dem". 

Enligt Aftonbladet räddade Kenneth tre män i en flotte ... och sedan ytterligare personer - kön okänt! Enligt 
slutrapporten (5) hann emellertid Kenneth enbart rädda en person innan han själv hoppade i havet - ca kl. 
06.00 - och ej kunde firas upp. Ljuger Kenneth för Aftonbladet? Vad var det för svenska helikoptrar finsk 
sjöräddning rapporterade vara på väg redan kl. 02.00? Vidare enligt (5) skulle nu Y 74 med ytbärgare Olle 
Moberg komma till undsättning. Vad meddelar (5) om Y 74? 

Y 74  

"Y 74 lyfte från Berga kl. 05.46. Med en läkare och en sjuksköterska från Huddinge sjukhus anlände Y 74 till 
olycksplatsen kl. 06.42. Dagen hade redan grytt. I början av insatsen hittade Y74 en flotte ... Samtidigt fick 
helikoptern ett radiomeddelande att Y 64 hade måst lämna sin ytbärgare i vattnet och flög för att assistera Y 64.  

Y 74 hade svårt att hitta Y 64 ... Ytbärgaren på Y 64 (Kenneth Svensson) höll fast i en död som vinschades upp till Y 
74 med hjälp av dess egen ytbärgare (Olle Moberg). När den döde hade bärgats föll Y 74-ytbärgaren (Moberg) 
omkring en meter och fick ett kraftigt ryck av selen mot underkroppen. Han krävde ändå att få bli nedfirad att ta 
upp en död till. ... Slutligen firades en reservsele ner till Y 64-ytbärgaren (Kenneth Svensson), som därmed kunde 
lyftas upp till helikoptern. Y 74-ytbärgarens skador visade sig vara ... allvarliga. Arbetet övertogs av Y 64-
ytbärgaren (Kenneth Svensson). 

Alltså - Kenneth Svensson hoppade i havet ca kl. 06.00 från Y64 som tillkallar Y74 ... som knappast har startat 
från Berga. Y74 anländer kl. 06.42 och börjar rädda folk ... och får besked från Y64 att rädda Kenneth Svensson. 
Men vid den tidpunkten - efter kl. 06.42 - hade Y64 redan lämnat olycksplatsen. Kenneth borde ha simmat runt 
i en timme innan han räddades av Y74 enligt slutrapporten förljugna beskrivningar. Hur fick Kenneth i vattnet 
kontakt med Y74. Allt är naturligtvis rent påhitt - en uppfinning - skrivet av en okunnig spökskrivare. Y74 var 
sannolikt den andra svenska helikoptern som var på väg redan kl. 02.00 enligt finsk sjöräddning. Vad hände 
sedan? 

Kl. 07.15 påträffade Y 74 en flotte med tre överlevande som vinschades upp till helikoptern (dvs av Kenneth 
Svensson)". 

Kenneth Svensson räddar alltså tre personer kl. 07.15. 

Det var en flotte, som ej beskrivs i slutrapporten (5) pp 84-89 - flottar "A"-"V", med två kvinnor och en man; 
Gullbritt von Payr, svensk passagerare, f.1946, Krista Kööp, estnisk besättningskvinna, född 751220 och den 
lettiska passageraren Igor Gritsious, född 700116. Dessa tre överlevande har aldrig förhörts ordentligt av 
kommissionen och det finns inga uppgifter hos SHK (akt G42) om dem (men de anlände enligt uppgift till 
Huddinge sjukhus kl. 08.22) och om de verkligen räddades av Kenneth Svensson (som ju först räddade tre män i 
en flotte och sedan ytterligare personer ... men inte i en livbåt). Enligt uppgift räddades varken Gullbritt von 
Payr eller Krista Kööp av Kenneth! Vidare enligt (5): 

Kl. 07.40 rapporterade Y 69 att också de hade tvingats lämna sin ytbärgare i vattnet på grund av vinschhaveri. ... Y 
74 ingrep för att bistå Y 69. En krok och en sele släpptes ned till ytbärgaren och han kunde ... ta sig upp till 
helikoptern.  

Tre överlevande hade klamrat sig fast vid kölen på en uppochnedvänd livbåt. Ytbärgaren från Y 64 (Kenneth 
Svensson) firades ned och alla tre överlevande vinschades upp". ... 

Y 69 

Y 69 lyfte från Ronneby kl. 04.30 ... ankomst olycksplatsen kl 06.45 ... omedelbart ... siktades en uppochnedvänd 
livbåt med tre personer ... När ytbärgaren firades ned i vattnet kastades han ... mot båten och skadades i huvudet. 
När helikoptern försökte lyfta honom krånglade vinschen. Y 69 tvingades be Y 74 (Kenneth Svensson) om hjälp. Y 
74 (Kenneth Svensson) kunde ta upp ytbärgaren och de tre överlevande.  



267 
 

De tre överlevande från livbåt "B" - pp 89 i (5) - räddade 
redan kl. 04.00 (sic) enligt (5) var svenska passageraren 
Ulla Marianne Tenman, född 640327, den estniske 
passageraren Rait Pöllendik, född 730814, och den 
estniske hovmästaren Helve Blumfeldt, född 511019, 
dvs två män och en kvinna. Dessa tre överlevande har 
heller aldrig förhörts ordentligt av kommissionen och 
det finns inga uppgifter hos SHK (akt G42) om dem men 
de anlände till Huddinge sjukhus kl. 08.22 med de andra 
ovan nämda tre - totalt sex personer. Om de verkligen 
räddades av Kenneth Svensson är oklart. Kanske 
Kenneth räddade några andra personer i en livbåt ... 
klockan 04.00 ... utan att skadas? Tenman har meddelat 
att räddningen var senare - solen hade gått upp - och 
båten var upprätt - och bara en helikopter/yträddare 
räddade dem. 

 

Fig. 1.41.2 - En av MV Estonias livbåtar efter olyckan 
- obs ej uppochnedvänd! 

Vidare hände följande när Y 74 räddade de tre från livbåt "B" enligt (5): 

Y 74  

"Vid räddningen ... slungades ytbärgaren (Kenneth Svensson) av en kraftig våg mot livbåten och skadades. 
Eftersom Y 74 nu hade tre skadade ytbärgare, måste helikoptern avbryta räddningsarbetet. ... De sex överlevande, 
de skadade ytbärgarna och den avlidne fördes till Huddinge sjukhus ... kl. 09.30". 

Två ytbärgare inklusive Kenneth skulle alltså ha skadats vid räddning av tre personer från livbåt "B"! Kan de 
räddade bekräfta det? 

YTTERLIGARE BESKRIVNING AV KENNETHS INSATS 

Den 25 september 2004 har Kenneth Svensson gett ytterligare en version av sin insats 10 år tidigare i 
Östgötakorrespondenten som är ganska lik slutrapportens: Kenneth rings upp mitt i natten men först vid 
fyratiden (sannolikt femtiden estnisk tid) sitter han i den första extra helikoptern (Y64) och anländer strax före 
klockan fem (dvs sex estnisk tid - kl. 05.52 estnisk tid) till olycksplatsen. De har inte fått mycket information. 
Första insats är att rädda två män i och vid en flotte. Kenneth låter sig vinschas ner och drar upp mannen i 
vattnet i flotten, fäster selen runt mannen och signalerar att denna skall firas upp. Efter bara fem tio meter går 
wiren av och mannen faller tillbaka i sjön. Kenneth hoppar i från flotten och får tag på mannen, men kan inte 
dra upp honom i flotten igen. Helikoptern sänder ner en ny krok och den andra mannen i flotten kan halas upp, 
mha Kenneth. Kroken sänds ner igen och Kenneth med den andra mannen låter sig halas upp. Nu går vinschen 
sönder och mannen faller tillbaka i sjön - för andra gången! Kenneth hoppar efter. Kenneth och mannen är 
sedan tillsammans i vattnet och en annan flotte med en medvetslös eller död person driver förbi. Kenneth tar 
även hand om denna person. Kenneths helikopter flyger iväg och en annan helikopter (Y74) kommer till 
undsättning. En ny ytbärgare hoppar i och den stackars nödlidande som två gånger fallit från den första 
helikoptern vinschas upp - död. Den andra nödlidande överges och Kenneth och den andra ytbärgaren låter sig 
vinschas upp. Då skadas den andra ytbärgaren allvarligt och kan ej fortsätta. 

Strax därpå räddar Kenneth två kvinnor och en man från en flotte. Sista insatsen blir att rädda en annan 
ytbärgare (från Y69) som dels skadats vid räddning av tre människor (två män och en kvinna) från en 
uppochnervänd livbåt, dels inte kan vinschas upp, pga att hans helikopters (Y69) vinsch inte fungerar. När en 
person återstår att räddas slungas även Kenneth mot livbåten och är temporärt medvetslös men lyckas till sist 
rädda personen och sig själv. Sedan avbryts insatsen. Tre skadade ytbägare (inklusive Kenneth), sex 
överlevande (tre män och tre kvinnor) och en död ankommer Huddinge sjukhus vid åttatiden (sannolikt 
niotiden estnisk tid - med Y74), då Kenneth tydligen intervjuas av Aftonbladet. Sedan åker Kenneth på 
militärövning i Norge. 
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Enligt Aftonbladet 28-29 september 1994 räddade Kenneth Svensson och Y 64 minst tre män och tre andra 
personer från flottar innan Kenneth hamnade i havet (lätt skadad) och sedan avlämnade Y 64 nio räddade 
personer (varav en död - hur de två andra räddades är oklart) till Huddinge sjukhus mycket tidigt morgonen 28 
september. Det var duktigt av Sven-Anders Eriksson på Aftonbladet att intervjua Kenneth Svensson i Huddinge 
cirka kl. 08.00 och sedan få ut sitt reportage ett par timmar senare. 

Kl. 22.50 den 28 september meddelade Estline namnet på fem av de räddade av Y 64 i Huddinge - Tenman 
angavs ej som räddad! 

KOMMISSIONEN LJUGER OM KENNETHS INSATS 

Enligt slutrapporten (5) hamnade dock Kenneth Svensson i havet cirka kl. 06.00 efter att ha räddat bara en 
person (en man), sedan blev han räddad av Y 74 cirka kl. 07.00 (då samtidigt två döda bärgades - fast bara en 
kom fram till Huddinge) och senare var han med att rädda tre kvinnor (sic) och tre män från en flotte kl. 07.15 
och en livbåt cirka kl. 08.00 (fast enligt slutrapporten var det kl. 04.00) då han, Kenneth Svensson, skadas 
genom att slungas mot livbåten. Sedan intervju med Aftonbladet tidigast kl. 10.00, när tydligen Kenneth är 
oskadad, eftersom Kenneth inte nämner att han slungats mot en livbåt! Förvirrande? Klart att Kenneth inte 
ljuger i Aftonbladet - men lika klart att hans insats manipuleras/förvrängs av Kommissionen i slutrapporten. 
Varför ljuger Kommissionen om Kenneths insats? Huddinge sjukhus vet sedan inte hur många som verkligen 
anlände när eller hur - akut skadade personer registreras ej vid ankomst*. Sven-Anders Eriksson har (2004) 
glömt det mesta* (*enligt person som kontaktat vederbörande). 

Det är uppenbart att ovan beskrivning ur slutrapporten (5) är ren desinformation och att helikopterY 
64/Kenneth Svensson och Y74/Olle Moberg gjorde en flygning innan den officiellt beskrivna - men korrekt 
beskriven i Aftonbladet och bevittnad av finsk sjöräddning - och räddade ett stort antal personer, däribland 
tvillingsystrarna Veide 1.46. Men det lyckades myndigheterna totalcensurera genom att tysta Kenneth 
Svensson med en medalj. Kapten Piht och förrådsman Kahlev Vahtras räddades också av Y 64/Kenneth 
Svensson och kom till Huddinge men flögs sedan med Y 64 till Mariehamn (Y 64 var där och där träffade Piht en 
kort stund mediafolk) och sedan till Abo. Sex män och två tvillingflickor blev sedan bara sex män ... och sedan 
blev det tre andra kvinnor och tre andra män ... som räddades av en annan helikopter som kom långt senare till 
Huddinge och som aldrig kunde förhöras. Allt prat om havererade vinschar och skadade ytbärgare i vattnet var 
en logisk uppfinning att ta bort Kenneth Svensson från Y 64 och få honom ombord på Y 74, där han - officiellt - 
anges rädda sex andra (kända) personer, som säkerligen räddades av Y 74 och Olle Moberg eller någon annan - 
utan Kenneth Svensson. Och var det en eller två döda i Y 74? 

Y 65 

Enligt slutrapporten (5) var svenska helikoptern Y 65 först på plats: 

...Y 65 lyfte från Berga kl. 03.20. ... Vid ankomsten ... kl. 04.00 iakttog Y 65 ett stort antal flottar ... och började 
genomsöka dessa. ... Människor i en flotte blinkade med lampor ... helikoptern lyckades rädda en person från 
flotten. ... När helikoptern började lyfta upp de två återstående ... slutade vinschmotorn att fungera. ... man 
tvingades lämna dem i flotten. Ytbärgaren måste föras ... till SILJA EUROPAs däck. Y 65 ... förde den överlevande 
till sjukhus i Stockholm. ...". 

TT rapporterade kl. 06.33 svensk tid, dvs 07.33 estnisk tid, följande om Y 65: 

"Helikopterförare Stefan Carneros ... -"När vi kom fram var det becksvart ..." säger han. Vi såg kanske ett 40-tal 
flottar ... de flesta var tyvärr tomma"... Hans helikopter var tvungen att återvända till Berga för service just när 
det började ljusna. "Vi tog med en ung kvinna till Huddinge sjukhus ..." säger Carneros. "I flotten fanns också två 
män ... men ... vid god vigör och kunde vänta på ... hjälp"." 

Inte ett ord till TT om att Y 65 satte sin 'oskadad' ytbärgare ombord på 'Silja Europa', vilket skulle ha skett vid 6-
tiden enligt 'Silja Europa' och då var ytbärgaren 'skadad'. Den unga flickan som räddades av Y 65 och kom till 
Huddinge sjukhus redan kl. 04.30 heter Anneli Kondrad, 15 år. Hennes kamrater i flotte "G" räddades av OH 
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HVG (den finska helikoptern från Abo rapporterad av finsk sjöräddning) och fördes till 'Silja Symphony'. Fast det 
skedde redan vid 3-tiden. 'Estonia' hade maximalt 56 flottar och alla sjösattes inte. Och det fanns överlevande i 
minst 30 flottar. Om Y 65 verkligen var i luften redan kl. 03.20 (eller tidigare? - för hur kunde Y65 lämna av en 
överlevande i Huddinge redan kl. 04.30) är det möjligt att Y 64 och Y74 var i luften ännu tidigare. Kenneth var ju 
först på plats och det var mörkt. Flygloggarna är sekretessbelagda men flygkontrollen vid Bromma kan 
naturligtvis meddela start och landning vid Berga och Huddinge. 

YTBÄRGNING ÄR ENKELT 

Ytbärgning är mycket enkelt (som all sjösäkerhet). Ytbärgaren gungar/pendlar inte runt i sin sele under 
helikoptern och plockar upp folk, som anges i slutrapporten, om någon skulle tro det. Ytbärgaren hoppar alltid i 
vattnet (utan sele) från helikoptern (inga problem att hoppa 3, 5 eller 10 meter) och simmar sedan till personen 
som skall räddas. Är personen i en flotte/livbåt tar sig en vältränad ytbärgare lätt upp i flotten/båten. Sedan 
anropar han helikoptern som först nu sänder ner en räddningssele i en lång (slak) wire, ytbärgaren fångar 
selen/wiren och fäster/drar åt selen under personens armar (enklast i vatten, inte i flotten) - det tar 10 
sekunder, ytbärgaren ger klartecken/tumme upp ... och personen firas upp. Det finns ingen möjlighet att 
personen halkar ur selen, men ser ytbärgaren att något är fel, ger han tecken/handviftning till helikoptern att 
fira ner personen igen i vattnet. När alla personer är räddade, fäster ytbärgaren i vattnet selen under sina egna 
armar ... och firas upp. Lätt som en plätt. Jag har naturligtvis tränat det hela självt. Fungerar inte winschen i 
helikoptern, är det enkelt att hala upp personen med manskraft - helikoptern flyger så lågt som möjligt och den 
slaka wiren halas in. Sedan lyfter helikopern - och man behöver bara hala in 3-4 meter stram wire med 
personen i selen. Det finns inte en möjlighet att en ytbärgare i en sele slungas mot varken livbåt eller 
helikopter. Det vet Kenneth - en ytbärgare låter sig alltid sist halas upp från sjön undan från farliga objekt i lugn 
och ro. Ytbärgaren har dykar/överlevnadsdräkt och fryser aldrig och kan lätt simma undan från objekt i sjön 
innan upphalning. Det finns även arrangemang med två selar fästa vid en wire för två personer eller en 
person/ytbärgaren, men principen är alltid densamma. Att lyfta sjömän från däck på sjunkande fartyg, mha 
helikopter är en annan sak, dvs inte ytbärgning. Ingen ytbärgare sätts ombord på fartyget och sjömännen, som 
inte är nerkylda, antas veta hur de själva skall fästa selen som sänds ner. 

Det blev andra fel i slutrapporten - tre extra överlevande rapporterades hos 'Mariella'. 

TRE ÖVERLEVANDE FÖR MYCKET HOS 'MARIELLA' 

Tre överlevande för mycket rapporterades hos 'Mariella'. Jörle-Hellberg (20) och finska kommendörerna Jaakko 
Smolander och Heikki Hyyryläinen vid Helsinforsstaben för Sjöbyrån i Finska Vikens Sjöbevakningssektion 
uppger att 'Mariella' räddade 18 personer ur havet, slutrapporten 7.5.2 säger som sagt 15. Hur många var de? 
'Mariella's kapten Thörnroos anger 17. Författaren har med hjälp av intresserade personer studerat frågan. 
Enligt nödtrafiken är Mariellas position latitud 59.23, longitud 21.42 ost redan kl. 01.57, dvs exakt där vraket 
senare hittades! 

OFFICELLT RÄDDADES 15 PERSONER UR SJÖN AV 'MARIELLA' 

Enligt slutrapporten (5) 7.5.3 hände följande ombord 'Mariella': 

"MARIELLA var det första fartyg som kl. 02.12 nådde den förmodade (sic - det var redan kl. 01.57) olycksplatsen. ... 
kunde många skrikande människor iförda flytvästar ses i vattnet. Därtill flöt ... flottar omkring. ... Fyra öppna 
flottar vinchades ner i havet från MARIELLA (sic - det skedde en timme senare)… Flottarna ... vinchas upp 
manuellt, ... På det sättet fördes 13 personer upp från ESTONIAs flottar. … personer på flottarna … påträffade efter 
kl. 05.00 var så utmattade att de inte längre kunde förflytta sig … två besättningsmän på MARIELLA frivilligt … 
lyckades ... dra över två personer … de vinchades upp … MARIELLA räddade sammanlagt 15 personer från 
ESTONIAs flottar.  

Påträffade flottar anmäldes till helikoptrarna … . På det sättet räddades ytterligare elva, 11, personer, som fördes 
till MARIELLA av helikoptern OH-HVG kl. 06.57. … En av de överlevande fördes med helikopter till Hangö … 
benbrott. … (Mariella) anlände ... (till Stockholm) kl. 23.55 med 25 överlevande".  
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Notera att 'Fyra öppna flottar vinchades ner i havet ' att rädda personer på den 'förmodade' olycksplatsen.. 
'Mariella' räddade officiellt 13 personer ur sjön genom att vincha upp fyra flottar. Sedan firades två 
besättningsmän på 'Mariella' ner sig själva i en femte flotte och räddade ytterligare två personer ur en flotte 
och så vinchades alla fyra upp. Slutligen mottog 'Mariella' 11 (eller 9) personer från en helikopter, OH-HVG, och 
en person med benbrott sändes till Finland. Kan vi tro det? Ingen skrikande människa iförd flytväst i vattnet 
kunde räddas. 

Enligt Jörle-Hellberg (20) sid 248 meddelar 

"'Mariella' kl. 01.50.27 att man har ett radareko fem distansminuter ... i söder ... nästan exakt position där vraket 
senare hittades. ... Thörnroos ... säger att detta radareko försvinner ... 01.55. ... Kl. 02.12 har 'Mariella kommit så 
nära drivande flottar ... att Thörnroos nödstoppar ... för att inte skada någon i vattnet. ... Positionen är ... 1,8 
distansminuter ... från den plats där vraket hittades (sic - totalt fel, kl. 01.57 var Mariella precis ovanpå vraket!). ... 
Tiden är 37 minuter efter att 'Estonia' låg helt på sidan, vattnet trängde in på bryggan ...".  

dvs kl. 01.35. Vidare enligt Jörle-Hellberg (20) sid 184 och Thörnroos: 

"Helt klart är dock att 'Estonia' låg helt stilla när "mayday"-kommunikationen avslutades ... 01.30."  

Men enligt samma Jörle-Hellberg (20) sid 255: 

"Från 01.25 till 01.55 driver fartyget - först snabbare och sedan halvsjunket (sic) något långsammare - 1.5 
distansminut, 2 700 meter till den plats där hon slutligen sjunker." 

dvs 'Estonia' drev med 3 knops medelfart sista halvtimmen, jfr 1.9, fast hon låg stilla redan kl. 01.30. Hur kan 
ett sjunkande, stillaliggande vrak plötslig göra 3 knop? 

Vidare enligt Jörle-Hellberg (20): 

"... Lars Flemström ... har sagt oss att flottarna, som är extremt lättdrivna och vindkänsliga, drev med en fart på 3-
4 knop ... det är en osannolik fart fart för den drivande 'Estonia' med bredsidan mot vinden. ... Drivfarten den sista 
halvtimmen blir då just 3 knop. ... En bild från flera överlevande passagerare ... är uppgifterna om att fartyget 
ögonblicket när hon sjönk stod med aktern på botten ..." 

Uppgifterna är är naturligtvis intressanta. När 'Estonia' stod på botten borde hon ha stannat och Thörnroos 
noterade att 'Estonia' stod stilla kl. 01.30 - stod hon på botten då? Flera överlevande har uppgett att 'Estonia' 
sjönk vid den tidpunkten. De extremt lättdrivna flottarna drev emellertid med samma fart som det sjunkande 
fartyget så länge de flöt, dvs tills kl. 01.55 om vi skall tro den tidpunkten? Men när 'Mariella' anländer kl. 01.57 
är man precis ovanpå vraket och flottarna befinner sig på havsytan, dvs har inte drivit någonstans! Det är 
tydligt att kommissionen vilseleder oss; den meddelar en falsk ankomstid och position för 'Mariella' och 
antyder att flottarna blåst iväg ett par sjömil och Jörle/Hellberg har inga invändningar.  

Jörle-Hellberg (20) resignerat sid 249: 

'Estonia's sista minuter, mellan 01.35 och 01.55, vet ingen med säkerhet något om. De som överlevde hade då 
redan lämnat det sjunkande skeppet ... "  

men de hade tid att bevittna sjunkningen, dvs de hade inte drivit iväg från vraket när det sjönk. Vidare enligt 
Jörle-Hellberg (20) sid 268: 

"'Mariella' ... sjösätter fyra livflottar men det är de nödställda själva som måste försöka att använda 
utrustningen".  

Det skedde en timme senare. I början gjorde 'Mariella' ingenting men borde ha sjösatt två livbåtar, som kunde 
ha plockat upp i stort sett alla personer i vattnet! Vad hände sedan? 
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'MARIELLA' RÄDDADE MINST 26 (SIC) PERSONER UR SJÖN I LIVFLOTTAR! 

Hur räddade 'Mariella' personer i sjön? Slutrapporten (5) 6.3.12 anger följande (med reservation att 
beskrivningen inte låtit sig göras med visshet i samtliga fall). 

"Livflotte "N"  

… Den svenska kvinnan (en passagerare) … simmade till en flotte (flotte "N") och hjälptes ombord av en man som 
som befann sig inne i flotten. När hon kommit ombord hjälpte hon upp croupiern (en kvinna) och de två kvinnorna 
drog sedan upp ytterligare fyra personer. … De ansträngde sig i cirka 20 minuter för att dra ombord ett kvinnligt 
estniskt butiksbiträde … . Utöver dessa tre kvinnor fanns det en rysk man och en rysk kvinna, en estnisk servitris, 
ytterligare ett estniskt butiksbiträde samt en estnisk, en svensk och en tysk passagerare ombord på flotten (flotte 
"N"). Den sistnämnde drogs ombord efter cirka en halvtimme i vattnet …  

Flotten (flotte "N") flöt nära färjan som sänkte ned en flotte … Besättningen ombord på färjan ropade i 
megafon till ESTONIA-flotten (flotte "N") att man skulle ta sig över till deras flotte ... . Flotten hivades sedan 
ombord på MARIELLA ... och nio (sic) personer räddades (Not - ovan beskrivning i slutrapporten säger att det 
var 10 personer i flotte "N" men att enbart nio (sic) räddades). 

Livflotte "O" 

En svensk passagerare … en estnisk besättningsman … De två männen överfördes till en flotte som sänkts ned av 
en färja ('Mariella') och hivades ombord omkring kl. 05.00. 

Livflotte "P" 

… Ett annat vittne (sic) hoppade från skorstenen … och lyckades nå en tom flotte. … lyckades han dra ombord en 
litauisk man. De hjälpte in andra i flotten (flotte "P") och efterhand var de ca 15 personer. Bland dessa fanns flera 
besättningsmedlemmar - en motorman, en förrådsman, en matros och hans hustru, svetsaren, ett hyttbiträde, 
chefspursern - samt en estnisk och fyra svenska passagerare. … två personer (flyttade) över till en annan flotte. De 
som stannade kvar (ca 13 personer) drev mot MARIELLA som sjösatte en flotte och besättningen hivade dem 
ombord." 

Det är allt i slutrapporten (5) hur 9 (10?)+2+13=24 (25?) överlevande i flottar "N", "O" och "P" hoppade över i 
tre 'Mariella'-flottar som vinchats ner och räddade dem, trots att slutrapporten (5) 7.5.3 anger att de bara var 
13. Författaren antar att de två mycket svaga personer som senare räddades av 'Mariella's besättning var i en 
flotte kallad "Y" nedan, dvs totala antalet räddade skulle enligt slutrapporten vara 26-27. Som anges nedan är 
historien om flotte "P" felaktig. Det var 11 (eller 9) av 15 personer ombord på flotte "P" som ombordsattes på 
'Mariella' med helikopter. Slutrapporten 7.5.3 anger bara hur 'Mariella' räddade personer ut två flottar. 

'Mariella' vinchade emellertid ner fyra flottar och räddade ytterligare personer från en tredje flotte kallad "Z" 
nedan. Vilka som skulle ha räddats i en fjärde flotte är okänt och det är mysteriet. Enligt mediauppgifter skulle 
'Mariella' ha vinchat upp fyra flottar och räddat personer ur en femte flotte. 

Sedan skulle som nämnt 11-15 personer ha anlänt till 'Mariella' med helikopter enligt slutrapporten, men de 
var 11 (eller 9) och kom från flotte "P". 

'Mariella' borde veta exakt hur många som räddades ur de två, tre, fyra eller fem flottarna och noterat detta i 
sin loggbok. Det är ju viss skillnad mellan 15 och 26 eller 27 som fiskades upp ur flottar. Det borde inte finnas 
oklarhet hur många som ombordsattes med helikopter OH-HVG. Dels finns det en loggbok från OH-HVG som 
namnger åtta personer (se nedan), dels bör 'Mariella' ha noterat hur många, och vilka de var, som kom via 
helikopter OH-HVG. 
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HELIKOPTER OH-HVG OCH LIVFLOTTE "Q" 

Slutrapporten (5) 6.3.12 anger följande: 

"Livflotte "Q"  

"Det fanns ca 15 personer i flotten, många av dem mycket aktiva estniska besättningsmedlemmar…En finsk 
helikopter (OH-HVG) , räddade alla och satte dem ombord på MARIELLA. Några har ... bara svaga minnen av att 
ha räddats (sic)." 

15 personer i flotte "Q" anges ha satts ombord på 'Mariella' av helikopter OH-HVG. Slutrapporten (5) 7.5.5 
anger emellertid följande: 

"OH-HVG (Super Puma)  

Under sin första flygning ... OH-HVG räddade fyra personer som fördes till SILJA SYMPHONY'. … Under den andra 
flygningen ... Fyrtio överlevande räddades ... . Av de överlevande flögs 11 (sic) personer till MARIELLA, 16 till SILJA 
SYMPHONY och 13 till Nagu. 

… antalet överlevande som räddats av OH-HVG (har) angetts till 37 personer. Detta antal har också rapporterats 
av besättningen. I själva verket räddade helikoptern 44 personer. Detta har kontrollerats mot fartygens loggböcker 
(d.v.s. 'Mariella' och 'Silja Symphony') och vid uppsamlingsplatsen i Nagu." 

Enligt slutrapporten (5) skall 'Mariella's loggbok visa att 11 personer och inte 15 överlevande från flotte "Q" 
skulle ha satts ombord på 'Mariella'. Tyvärr finns inte 'Mariella's loggbok i SHK:s arkiv som kan konfirmera 
antalet överlevande ombord på 'Mariella' och andra uppgifter ('Estonia's position och tid för sjunkning, att 
'Estonia' drev med 3 knops fart, t.ex.). I själva verket var det 11 (eller 9) personer ur flotte "P" som OH-HVG 
satte ombord på 'Mariella'. 

LIVFLOTTE "R" 

Slutrapporten (5) 6.3.12 anger att 15 personer - elva män och fyra kvinnor - räddades från flotte "R" och fördes 
till 'Silja Europa', men enligt slutrapporten 7.5.3 var det bara fem som kom till 'Silja Europa' - fyra från flotte "P" 
och en från flotte "J" - och de kom senare iland i Stockholm. 

I flotte "R" fanns fem eller sex personer varav fem är kända: Sten Jolind pax 300117, Anita Persson-Flygare pax 
560225, Annti Arak pax 730124, Ain-Alar Juhanson pax f.1976, Tönu Töniste pax f.1956, och en tyst man. De 
räddades kl. 05.00 av helikopter Q 91 till Utö kl. 07.15. 

'MARIELLA' RÄDDAR 18 PERSONER UR SJÖN 

'Mariella' räddade personer ur fem flottar enligt slutrapporten (5). Personer i tre flottar, "N", "O" och "Z" 
hoppade själva över i 'Mariella's flottar och vinchades upp men det verkar som om ytterligare minst tre 
personer kom ombord i en fjärde flotte som ej redovisats. Två utmattade personer i flotte "Y" hjälptes av 
'Mariella's besättning som firades ner i en femte flotte. Och sedan tog 'Mariella' emot 11 (eller 9) personer som 
räddats av helikopter OH-HVG ur flotte "P". Se tabeller 1.41.1,2 nedan. 

LIVFLOTTE "Z" - FYRA PERSONER RÄDDADE TILL 'MARIELLA' KL. 03.10 

Enligt mediauppgifter skulle fyra personer ha delat en livflotte - här kallad "Z" och dessa räddades av 'Mariella' 
redan kl. 03.10 genom att hoppa över till en nedfirad flotte. De överlevande var fyra svenska passagerare: 
Eckard Klug, f 1954, Ture Palmgren, f 311213, Veljo Juuse, f 1970 and Daniel Svensson, f 1974. 
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FLOTTE"N" - SJU PERSONER VINCHADES UPP TILL 'MARIELLA' KL. 03.45-04.25 

Författaren anser baserat på tidningsuppgifter 29 september 1994 och Socialstyrelsens rapport (33) att enbart 
sju personer (fem kvinnor och två män) - inte nio eller tio (fem kvinnor och fem män) - räddades av 'Mariella' 
från flotte "N" och att följande hände och skulle ha rapporterats i en korrekt slutrapport (5): 

"Livflotte "N"  

"… Den svenska kvinnan (Karin Bergquist) … simmade till en flotte (flotte "N") och hjälptes ombord av en man som 
som befann sig inne i flotten (Gunnadi Pärson). När hon kommit ombord hjälpte hon upp croupiern (Paula 
Liikamaa) och de två kvinnorna drog sedan upp ytterligare fyra personer (Vöösa, Möttus, Mölder and Kozareva). 
… De ansträngde sig i cirka 20 minuter för att dra ombord ett kvinnligt estniskt butiksbiträde (Hele Möttus). … … 
Utöver dessa tre kvinnor (Bergquist, Liikamaa and Möttus) fanns det en rysk kvinna (Kozareva), en estnisk servitris 
(Tiina Mölder), en estnisk passagerare (Gunnadi Pärson) samt ytterligare ett estniskt butiksbiträde (Timmo 
Vöösa) i flotten. 

Flotten (flotte "N") flöt nära färjan som sänkte ned en flotte … Besättningen ombord på färjan ropade i megafon 
till ESTONIA-flotten (flotte "N") att man skulle ta sig över till deras flotte ... . Flotten hivades sedan ombord på 
MARIELLA ... och sju personer räddades kl. 03.45 - 04.25.  

Sålunda räddades sju personer, Bergquist, Pärson, Liikamaa, Vöösa, Möttus, Mölder and Kozareva - inte nio 
eller tio - från flotte "N" av 'Mariella'. Det skedde redan kl. 03.45-04.25. Kvinnorna var mycket 
handlingskraftiga. 

'MARIELLA' RAPPORTERAR 14 RÄDDADE TILL 'SILJA EUROPA' KL. 04.24 

Kl. 04.24 rapporterade 'Mariella' till 'Silja Europa' att man hade räddat 14 personer. Det var de 11 ovan angivna 
personerna och tre hittills okända räddade. I slutrapporten (5) 6.3.12 anges att 'en rysk man ..., en svensk och 
en tysk passagerare ..., dvs tre okända personer skulle ha räddats från flotte "N" av 'Mariella', men vilka det var 
finns ej redovisat. Mer sannolikt är att 'Mariella' vid den tidpunkten räddat tre estniska besättningsmedlemmar 
ur en flotte. 

LIVFLOTTE"V" - TVÅ PERSONER RÄDDADE TILL 'MARIELLA' KL. 05.15 

Det är bekräftat att 'Mariella's besättning räddade två personer - från en flotte - här kallad "V". 

Urban Lambertsson, bokningschef Estline, b 610718, med förflutet i svenska flottan och sannolikt landansvarig 
för att laster av olika slag skulle transporteras med 'Estonia', och litauiska passageraren Arturus Tamasauskas, 
b 1965, räddades av 'Mariella' efter att ha delat en flotte. Litauen försvann efter att ha satts iland i Stockholm 
och har aldrig intervjuats eller förhörts av polis. Lambertsson, som uppger att han hittade en skydssdräkt i 
flotten, var tillbaka på sitt arbete efter en vecka. De var helt utmattade och räddades av 'Mariella's 
besättningsmän kl. 05.15 som lät sig firas ner. 

LIVFLOTTE "O" - TVÅ PERSONER VINCHADES UPP 'MARIELLA' KL. 05.35 

Två personer räddades till 'Mariella' ur flotte "O" kl. 05.35: Ronnie Bergqvist och den estniska 
besättningsmannen Erwin Roden, vakt ombord. Bergqvist berättade i Expressen 29 september 1994 att han 
och en est räddades (vinchades upp) av 'Mariella'. Korrekt beskrivning är 

Livflotte "O"  

En svensk passagerare Ronnie Bergqvist … en estnisk besättningsman Erwin Roden … De två männen överfördes 
till en flotte som sänkts ned av en färja ('Mariella') och hivades ombord kl. 05.35.  
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Kl. 05.35 hade 'Mariella' tydligen räddat 18 personer ur sjön. 

LIVFLOTTE "P" - ELVA PERSONER RÄDDADE MED HELIKOPTER TILL 'MARIELLA' KL. 07.05 

Ombord på flotte "P" var 15 personer: Aarne Koppel, förådsman f 570224, Andres Vihmar, purser f 650121, 
Holger Wachtmeister, passagerare, Larissa Skorohodova, hyttbiträde, f 491030, Tanel Moosaar, reparatör, f 
710429, Vassili Märtson, svetsare, f 511222, Peter Järvinen, croupier, f 631018, Aulis Lee, matros, f 660611, 
Paul Siht, passagerare, f 1965, Altti Hakanpää, passagerare, f510216, Tomas Grunde, passagerare, f510520, 
Aino Lee, hustru till Aulis, Maiga Järvi, taxfree, f 440114, Lars Torsten Österberg, passagerare, f 460812 och 
Mats Hillerström, passagerare, f 680714 

Enligt Socialstyrelsen (33) räddades bara nio personer - inte 13 - från flotte "P". 

Författaren tror att de officiella uppgifterna om flotte "P" har blandats ihop med flotte "Q" eftersom 11 
personer i flotte "P" tydligen blev räddade av helikopter OH-HVG och ombordsattes på 'Mariella' kl. 07.05 De 
elva var: Aarne Koppel,, Andres Vihmar, Holger Wachtmeister, Larissa Skorohodova, Tanel Moosaar, Vassili 
Märtson, Peter Järvinen, Aulis Lee, Paul Siht, Altti Hakanpää, och Tomas Grunde. De övriga räddades av 
helikopter OH-HVD och sattes ombord på 'Silja Europa'. 

Ingen i flotte "P" vinchades ombord på 'Mariella'. Slutrapporten anger inkorrekta uppgifter. 

LIVFLOTTE "Q" - 16 PERSONER RÄDDADE KL. 07.35 OCH 08.00 

"Q" berättelsen i slutrapporten (5) är förvirrande eftersom samma personer anges ha varit i flotte "P". 

I själva verket var det 16 personer i flotte "Q": Mats Finnanger, passagerare (12 år) f 820618, Raivo Tönisson, 
passagerare, f 550302, Sirje Johanson, servitör, f 500817, Michael Turdean, sångare i orkestern,, Alexander 
Voronin, passagerare, Margus Kermet, passagerare, f.1964, Aimur Toobal, passagerare, f. 1957, Gundega 
Kampause kvinnlig passagerare, f.73, Martin Nilsson, passagerare, f 720909, Maria Fägersten, passagerare, f 
600227, Birgit Eriksson, passagerare, f 431102, Marge Rull, dansare, Andrus Kullamaa, besättningsman f.76 och 
tre av Kommissionens stjärnvittnen: Silver Linde, vaktmatros, f 700707, Hannes Kadak, motorman, f710518 
och Henrik Sillaste, systemtekniker, f 690913 1.48. 

De räddades av helikoptrar OH-HVG kl. 7.35 och X 42 kl. 08.00 och fördes till Åbo. Flotte "Q" hade inget med 
'Mariella' att göra! 

HELIKOPTER OH-HVG OCH LIVFLOTTE "P" - ÅTTA PERSONER FÖRDA TILL 'MARIELLA' 

Enligt OH-HVGs loggbok fördes bara åtta (sic) personer från flotte "P" till 'Mariella': Aarne Koppel, förrådsman, 
f 570224, Andres Vihmare, purser, f 650121, Larissa Skorohodva, hyttbiträde, f 491030, Paul Siht, passagerare, 
f1965, Peter Järvinen, svensk croupier, f 631018-3253, Aulis Lee, matros, f 660611, Vassili Märtsson, svetsare, 
f 511222 och Holger Wachtmeister, svensk passagerare, f 1953. 

Tanel Moosaar, Tomas Grunde och Altti Hakanpää nämns ej men kan ha varit medvetslösa. 

Enligt Kommissionen togs de 11 överlevande från helikoptern på 'Mariella väl om hand (5) sid 104: 

"Dessa överlevande behandlades av fartygets egen personal tillsammans med tre läkare och 30 sjuksköterskor 
bland passagerarna". 

Varför enbart de 11 överlevande från helikoptern behandlades så väl är oklart. Varför fick inte de andra samma 
behandling? 
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Märtsson, som kom i helikopter eller vinchades ombord med brutet ben (när bröt han benet?), fördes senare, 
kl. 08.10, till Hangö (Ekernäs) för behandling av helikopter X-92. 

Om ovan stämmer var det exakt 28 räddade personer ombord på 'Mariella' på eftermiddagen den 28 
september 1994 och inte 25. 'Mariella' informerade säkerligen On-Scene Commander (OSC) - 'Silja Europa' och 
Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) i Åbo namnet på dessa överlevande - 28 - och att Märtsson 
hade flugits iväg. Men enligt 'Mariella' var det bara 25 räddade personer ombord kl. 15.52. 

Vi känner namn på 13 personer som räddades ur sjön av 'Mariella' ur tre flottar "N", "O" och "Z" och två som 
hjälptes upp ur flotte "V". Officiellt räddade 'Mariella' 15 från flottar i sjön och 11 kom med helikopter. 
Problemet är att det skulle ha varit en flotte till eller tre extra personer ombord på flotte "N". 

Sammanfattning av räddade ombord på 'Mariella' - livflotte "X" 

Tidpunkt Livflotte 
Antal 

räddade 
Antal räddade (5) Not 

03.10 "Z" 4 ej nämnd vinchades upp 

03.45-04.25 "N" 7 9 eller 10 vinchades upp 

? "X" 3 - vinchades upp 

05.15 "V" 2 2 räddades av besättningen 

05.35 "O" 2 2 vinchades upp 

07.10 "P" + helikopter 11 
13 (utan 

helikopter) 
vinchades upp enl (5) 

- "Q" + helikopter - ca 15 (fel i (5)) 

Totalt 29 ca 41 

Officiellt var det bara 26 räddade personer ombord på 'Mariella' varav 15 kom ur flottar. 

Jörle-Hellberg (20) har angett tre extra personer räddade ur sjön, som författaren anser ha kommit ur en 
oredovisad flotte "X". Slutrapporten (5) anger helt vilseledande siffror - tre extra personer i flotte "N".  

'Mariella' vinchade upp fyra flottar och en har inte redovisats. Kommissionen anger att 'Mariella' vinchade upp 
personer från flotte "P" vilket inte skedde eftersom överlevande från "P" ombordsattes per helikopter. Sedan 
anger Kommissionen att det var personer från flotte "Q" som ombordsattes med helikopter, vilket är helt fel. 
Enligt Kommissionens uppgifter skulle det ha varit >40 personer ombord på 'Mariella'. Författaren anser att 
personerna från flotte "X" flögs iväg med polishelikoptrar senare. 

En person (Märtson) flögs iväg till Finland kl. 08.10. Andra källor har nämnt att det var 30 räddade ombord på 
'Mariella'. Överlevande har namngett personer ombord på 'Mariella' som senare dödförklarats. 

'MARIELLA' LÄMNAR OLYCKSPLATSEN 

'Mariella' lämnade sedan olycksplatsen kl. 13.20 den 28 september och anlände Stockholm kl. 23.55 med 25 
överlevande ombord. Enligt uppgift (28, 20 och nedan) landade två svenska helikoptrar på 'Mariella' i 
Stockhoms skärgård och ombordsatte fyra poliser för att skydda de 18 eller 25 överlevande. Det är en krystad 
förklaring - poliserna hade lika gärna kunnat gå ombord i Stockholm. Och två helikoptrar? 

Den 29 september meddelade BNS (Baltic News Service) att totalt 20 (sic) räddade personer befann sig 
ombord på 'Mariella' - sex svenskar (S) 13 ester (E) och en litau (L). Författaren antar att BNS fick namnen, 
när de 20 klev av i Stockholm på kvällen.86  

Varför 'Mariella' inte angav en full namnlista med överlevande är ett mysterium. Namn på 18* av de 
överlevande hade redan meddelats av BSN i en lista publicerad kl. 16.25 den 28 september (Koppel och Siht var 
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inte med på listan). De 20/18* var: 

No. BSN 
No 

Nat.  Namn Kat. Sista 
förhör 

Flotte 

1 9 S Karin Bergquist* Pass. - N 

2 10 S Ronnie Bergqvist* Pass. - O 

3 15 S Eckhard Klug* Pass. 1.42 Z 

4  E Veljo Juuse* Pass. - Z 

5 61 E Aarne Koppel Store-man 940929 P+heli 

6 63 E Leili Kozarjeva* Pass. - N 

7 70 S Urban Lambertsson* Pass. - V 

8 77 E Aulis Lee* AB 940929 P+heli 

9 83 E Tanel Moosaar* Motorman 951228 P+heli 

10 88 E Tiina Mölder* Waitress 940929 N 

11 89 E Hele Möttus* Taxfree 941001 N 

12 95 S Thure Palmgren* Pass. - Z 

13 96 E Gennadi Pärson* Pass. - N 

14 109 E Ervin Roden* Guard 960122 O 

15 119 E Paul Siht Pass. - P+heli 

16 121 E Larissa Skorohodva* Hotell 951206 P+heli 

17 126 S Daniel Svensson* Pass. - Z 

18 130 L Arturus Tamusauskas* Pass. - V 

19 148 E Andres Vihmare* Purser 940929 P+heli 

20 149 E Timmo Vöösa* Taxfree 960214 N 

Tabell 1.41.1 - Namn på 20 överlevande från 'Mariella' i Stockholm 940928 enligt BSN 

Fyra av esterna på 'Mariella' förhördes igen vid årsskiftet 1995/6 av okänd anledning - 1.42. 

Fem personer saknades på BSN listan. Dessa personer har senare identifierats: 

No. BSN 
No 

Nat.  Namn Kat. Sista 
förhör 

Livflotte 

21 48 S Peter Järvinen Croupier 1.42 P+heli 

22 154 S Holger 
Wachtmeister 

Pass. - P+heli 

23 75 S Paula Liikama* Croupier 1.42 N 

24 32 S Tomas Grunde Pass. - P+heli 

25 33 S Alti Hakanpää Pass. - P+heli) 

Tabell 1.41.2 - Namn på fem överlevande från 'Mariella' i Stockholm 940928 ej namngivna av BSN 

TRE FÖRSVUNNA PÅ 'MARIELLA' OCH FLERA FÖRSVUNNA PÅ 'SILJA EUROPA' 

Officiellt räddade 'Mariella' 15 personer från livflottar och tog emot 11 personer från en helikopter och sände 
en person till Finland med helikopter. 25 personer anlände till Stockholm och vi känner deras namn. Allt tycks 
stämma. Emellertid från ovan analys vet vi att slutrapporten (5) är felaktig beträffande flottarna. Antalet 
personer räddade ur flottar till 'Mariella' - 15 - enligt slutrapporten (5), 18 enligt Jörle-Hellberg (20) är 
oförklarad eftersom en flotte är oredovisad eller flotte "N" felredovisad. 

Självklart vet 'Mariella's besättning exakt hur många de vinchade upp från fyra flottar förutom de två som 
besättningen tog upp. Det måste ha varit minst 18 personer! Inte 15. Kapten Thörnroos på 'Mariella' måste 
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veta om räddade personer senare flögs iväg med två svenska polishelikoptrar. Allt borde ha noterats i 
loggboken. 

Var t.ex. 'Estonia's fartygsläkare Viktor Bogdanov på 'Mariella'? Den estniska överlevande, purser Andres 
Vimare meddelade det! Eller maskinchef Lembit Leiger 1.46? Thörnroos har ju uppgett att han räddade 17 
personer ur sjön. 

Enklast vore att be 'Mariella' ange namnen på de som räddades från flottar och de som anlände med 
helikopter, men konstigt nog svarar inte rederiet. Minst tre personer kan inte identifieras och möjligheten finns 
att dessa tre flögs iväg med helikoptrar som landade på 'Mariella'.87 

'SILJA EUROPA' - LIVFLOTTAR "P" OCH "J" - SJU EXTRA ÖVERLEVANDE KL. 03.45? 

'Silja Europa' - On-Scene Commander - tog omkring kl. 06.00 emot fyra personer i flotte "P" från helikopter OH 
HVD (se tabell 1.41.3 nedan) och senare kom en femte person (Tage Hellgren i flotte "J") med samma 
helikopter, OH-HVD. En skadad helikopterbesättningsman från helikopter Y 65 ombordsattes senare. Senare 
simmade en estnisk passagerare till 'Silja Europas' lotsstege och klättrade ombord. 

No. BSN No Nat.  Namn Kat. Sista förhör Flotte 

1 47 E Maiga Järvi taxfree 940929 P 

2 35 S Tage Hellgren Pass. - J 

3 36 S Mats 
Hillerström 

Pass. - P 

4 78 E Aino Lee* wife of Aulis - P 

5 159 S Lars Torsten 
Österberg 

Pass. - P 

6 49 E Marek Kaasik Pass. 961203 - 

Tabell 1.41.3 - Namn på sex överlevande från 'Silja Europa' i Stockholm 940929 

Om vi bortser från helikopterbesättningsmannen skulle det ha varit sex överlevande ombord på 'Silja Europa'. 
Konstigt nog meddelade Sveriges Radio redan kl. 03.45 på olycksmorgonen (tre timmar efter olyckan) att det 
fanns sju (sic) överlevande ombord på 'Silja Europa'. Det var vi en tidpunkt innan de fem sattes ombord av OH-
HVD och innan esten i sjön klättrade ombord och man får intrycket att sju extra överlevande hade redan satts 
ombord på 'Silja Europa' med en annan helikopter, OH-HVG?, tidigare. Som angivet ovan meddelade OH-HVG 
att de bara räddat 37 men senare blev det just 44. När 'Silja Europa' emellertid anlände till Stockholm 
morgonen den 29 september var de bara sex överlevande. Ingen polis sattes ombord på 'Silja Europa' att 
skydda de överlevande. 

POLISEN LARMAS 

Enligt (33) gjorde svenska polisen följande: 

"Polisen i Sverige fick inget egentligt larm. Polisens Länskommunikationscentral (LKC) i Stockholm fick kännedom 
om katastrofen genom Sveriges Radios sändningar klockan 02.00. Relativt snart beslutade LKC och 
Rikspolisstyrelsen att Polismyndigheten i Stockholm skulle leda den polisiära verksamheten. Vidare beslöt man att 
ansvaret för identifiering av omkomna skulle ligga på Rikspolisstyrelsen. Polispatruller skickades snart till Estline-
terminalen och senare till Huddinge sjukhus och Södersjukhuset, dit överlevande och anhöriga förväntades. 
Polisinsatschefen vid Estline-terminalen övertog så småningom ansvaret för ledningsgruppen vid färjeterminalen. 
...  

Även en rad polismyndigheter i övriga landet berördes av olyckan. Något besked gavs aldrig från jourcentralen i 
Stockholm till landets övriga polisdistrikt. De fick besked om olyckan främst via media. En rad åtgärder vidtogs vid 
berörda polismyndigheter. Krisgrupper bildades, samverkan skedde med andra polismyndigheter i länet, 
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kommunen, ID-kommissionen och polismyndigheten i Stockholms län. Underlag för registrering av dödsfall 
vidarebefordrades till ID-ansvariga i Stockholm och i Finland." 

Inte ett ord att polisen flög till 'Mariella'. Och varför kan inte polisen meddela vilka som var på Huddinge 
sjukhus? 

HELIKOPTRAR BISTÅR (?) ÖVERLEVANDE 

Jörle-Hellberg säger följande på sid 239 i (20): 

"Två svenska helikoptrar från polisen skulle dock senare genomföra en landning på Mariella när hon framåt 
torsdagskvällen kommit in i Stockholms skärgård. Två svenska polishelikoptrar satte ned fyra poliser för att hjälpa 
de 18 (sic) räddade och framför allt bistå dem att komma undan (sic) massmedierna som väntade i hamnen."  

Dramatiken (polisens bistånd!) ombord på 'Mariella' och vad som hände i Värthamnen finns beskriven i (28): 

"... svensk polis (antagligen från SÄPO) flögs ombord när Mariella kom in på svenskt territorialvatten. Polisen gav 
order om att alla de 25 (sic) överlevande skulle spärras in på ett separat område i fartyg. De förbjöds att umgås 
med övriga passagerare trots att många av dem gärna ville ha kontakt med dessa. Polisen och vaktpersonal 
hårdbevakade rummen med de räddade. Om de ville besöka toaletten ... så eskorterades de av vakterna.  

De överlevande förhördes delvis av polisen redan ombord på 'Mariella'. Några fick inte ringa sina anhöriga när de 
ville utan var tvungna att ansöka om lov. Somliga beviljades endast ett telefonsamtal. Innan de ringde fick de 
uppge namn och personnummer på den person de tänkte ringa. ... 

När sedan de överlevande ankom till Värtahamnen ... fick de vänta tills Mariella tömts på de vanliga resenärerna. 
Man ville förhindra ömsesidig kontakt under alla omständigheter. ... Thure Palmgren ... tilläts inte avvika från 
gruppen. Svenska polismän föste med våld in honom i bussen, mot hans bestämda vilja. Han uppgav för mig att 
han aldrig blivit så upprörd och ilsken som i denna stund. Några av de överlevande ansåg att polisen därmed 
begick ett brott, nämligen olaga frihetsberövande. 

När alla hade fraktats till Södersjukhuset spärrades de in i sjukrum. Polismän vaktade dörrarna. När en av de 
överlevande ville lämna sitt sjukrum förstes han tillbaka av polismannen på ett mycket otrevligt sätt. ..."  

Naturligtvis finns det inga förhörsprotokoll av polis på 'Mariella'. Socialstyrelsen (33) ger en annan berättelse 
om vad som hände på Södersjukhuset: 

De första patienterna från M/S Mariella kom strax före midnatt. Alla patienter togs emot direkt på den förberedda 
avdelningen genom en dörr på gaveln till avdelningen utan att passera akutmottagningen. De anhöriga som 
kommit till sjukhuset fick träffa de sina på avdelningen så snart registrering och undersökning var utförd. Alla 
patienter var vuxna, ingen hade svåra skador men i skadepanoramat fanns benbrott, hjärnskakning och sårskador. 
Ingen var nedkyld. Senare på natten efter kl 01.00 kom sex patienter från M/S Silja Europa. Fjorton oskadade och 
lindrigt skadade personer kunde lämna sjukhuset efter några timmar. Dagen därpå kunde de övriga utom två 
lämna sjukhuset.  

POLISHELIKOPTRARNAS FÄRDVÄG 

Det är klart att två polishelikoptrar landade på 'Mariella' kl. 18.49 (alla tider svensk tid) enligt olika tillgängliga 
källor: 

Kl. 16.34 önskade svenska polisen flyga ut fyra man till 'Mariella'. Kl. 17.43 frågade polisen svenska 
sjöräddningen vid MRCC Stockholm: 1. När är 'Mariella' inomskärs? 2. Var ligger hkp däck? 3. Kan man passa 
123.10? 

Svar direkt från 'Mariella': 1. 18.15. 2. 30 meter akter bryggan. 3. Nej. 
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Kl. 18.15 startade hkp 945 och 950, SE-HPL och SE-HPP, från Gärdet enroute 'Mariella'. Kl. 18.49 bekräftade 
polisen att 2 hkp landat på 'Mariella'. Kl. 19.12 meddelade polisen att hkp 945 och 950 återvänder från 
'Mariella'. 

Enligt uppgift var det fyra poliser som skulle ha ombordsatts, men enligt överlevande ombord på 'Mariella var 
det bara tre som sågs vid ankomst Värtan. En polis skulle därför i princip kunnat ha eskorterat, t.ex. tre okända 
överlevande på 'Mariella' på en av helikoptrarna. 

VART FLÖG HELIKOPTRARNA? 

Författaren har inga bevisade fakta utan enbart uppgifter för framtida forskning: Var de tomma gick de nog 
direkt till "basen", vilket sannolikt var Barkarby eller Tullinge flygplats, ankomst cirka kl. 20.00. Om de istället 
(en eller båda) gick till Huddinge sjukhus (ankomst ca kl. 20.00) eller till Gärdet, så bör de i alla fyra tänkbara fall 
ha pratat med tornet på Bromma för färdtillstånd. Förutom bokföring från/vid flygtrafikledningen, så borde 
man i helikoptrarnas loggböcker förutom start- och landningstider och platser ha skrivit in antal ombord på 
varje flygning. Svaret finns alltså i helikoptrarnas loggböcker och i Brommas flyglogg den 28 september 1994. 

ÖVERLEVANDE ANLÄNDER TILL SJUKHUS 

Under olycksdagens förmiddag den 28 september var fördelningen av överlevande i Finland enligt svenska 
socialstyrelsens rapport (33): 

Åbo Universitet Centralsjukhus 38 
Mariehamn (Ålands centralsjukhus) 8 (fast 12 flögs dit - 6 med helikopter Q91 och 6 med helikopter Y68). 
Hangö HVC 8 
Ekenäs kretssjukhus 4 
Helsingfors Universitet Centralsjukhus 1 
Västra Åboland 4, 

dvs totalt 63 överlevande fanns i Finland på förmiddagen. 

Helikoptrar hade då enligt slutrapporten (5) räddat 104 personer varav 7 flugits till Huddinge sjukhus, Sverige, 
och 36 satts ner på olika färjor (11 på 'Mariella', 20 på 'Silja Symphony' och 5 på 'Silja Europa'), dvs bara 61 
överlevande borde ha befunnit sig i Finland under förmiddagen! Tydligen hade en eller flera helikoptrar räddat 
flera - två stycken? - än som senare meddelas i slutrapporten (5)!  

HUR MÅNGA RÄDDADES EGENTLIGEN TILL FINLAND PÅ FÖRMIDDAGEN?  

Analysgruppen säger i (25) sid 29 att det var 37 överlevande vid Åbo Universitet Centralsjukhus på morgonen. 
Kunde man inte räkna? Eller hade kapten Piht förts till Sverige, Huddinge sjukhus? - se nedan. 

'Silja Symphony' anlände strax före kl 19 till Helsingfors med 20 överlevande från 'Estonia'. De hade räddats av 
helikopter OH-HVG som satte ner dem på 'Silja Symphony'. De transporterades med buss till Helsingfors 
Universitet Centralsjukhus. Ingen behövde kvarligga för vård. 'Isabella' medförde 16 överlevande, som räddats 
ur havet, när hon kl 19 anlände till Helsingfors. De transporterades med buss till Maria sjukhus. Totalt kom 99 
överlevande till Finland. 

Till Sverige kom följande överlevande (33): 

Huddinge sjukhus 6 (sic): Enligt slutrapporten (5) kom emellertid sju personer till Huddinge sjukhus och de har 
identifieras: en kom med helikopter Y 65: estniskan Anneli Konrad dansare, f 7901218, och ytterligare sex 
personer kom med helikopter Y74: Gullbritt von Payr passagerare, f.1946, Igor Griciuss passagerare, f 700116, 
lett, Krista Kööp, besättningsmedlem, f 751220, Ulla Marianne Tenman, passagerare, f 640327, Rait Pöllendik, 
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passagerare, f 730814 och Helve Blumfeldt, servitör, f 511019. Men säkerligen kom det även åtta eller nio 
estniska besättningsmedlemmmar med Y64 och två eller tre från 'Mariella'. 

HUDDINGE SJUKHUS VÅRDAR 15 ÖVERLEVANDE DEN 28 SEPTEMBER 

Enligt SOU 1999:48 sid 56 (26) vårdades därför 15 (sic, sic) överlevande på Huddinge sjukhus den 28 
september: 

"Samtliga fick psykologisk hjälp senast dagen efter olyckan, i de flesta fall genom en psykiater. De överlevande 
som önskade fick uppföljande samtal". 

Vilka de åtta okända personerna var kan Huddinge sjukhus inte meddela (de var så många (sic)) men systrarna 
Veide och sannolikt också kapten Avo Piht 1.46 och flera andra estniska besättningsmedlemmar borde ha varit 
där på morgonen. Maskinchef Lembit Leiger, fartygsläkaren och Tiina Müür kan ha anlänt på kvällen från 
'Mariella (vad som hände med dem sedan är ett mysterium). 

Senare, den 29 september, kom sju namngivna överlevande till Huddinge, som hade räddats till Finland. Det 
var först och främst svenskarna Kent Härstedt, passagerare f 650129, Sara Hedrenius, passagerare, f.1974, som 
räddats ur en flotte av helikopter Y 68 Säve och landsatts i Mariehamn. Sedan var det Anita Persson-Flygare, 
passagerare, f 560225, som räddats av helikopter Q 91 till Utö, och sedan förts skadad till Mariehamn. De tre 
flögs till Huddinge (via Arlanda) tillsammans. Ännu senare den 29 september kom enligt uppgift fyra andra 
överlevande svenskar: Magnus Lindström, passagerare, f 701103, och Yasmina Weidinger, passagerare, f 
751106, som hade räddats av helikopter OH-HVG och satts ombord på 'Silja Symphony' kl. 07.57 och anlänt 
Helsingfors kl. 18.48 på olyckskvällen. Sedan var det Maria Fägersten, passagerare, f 600227, som hade räddats 
av helikopter OH-HVG och landsatts i Nagu. Till sist var det Erik Genheden, passagerare, f 711230, även han 
räddad av helikopter OH-HVG och ombordsatt på 'Isabella', som kom till Helsingfors kl. 19.00 olyckskvällen. De 
fyra skulle ha flugits till Huddinge från Åbo via Arlanda, men det torde ha varit dagen efter olyckan. Vi har 14 
namn i Huddinge och alla var inte där olycksdagen då 15 personer enligt uppgift vårdades där. 

Sannolikt ringde en eller flera av de estniska överlevande på Huddinge sjukhus till estniska ambassaden i 
Stockholm den 28 september för att få hjälp, men när konsuln anlände till sjukhuset blev han bryskt avvisad; 
sjukhuset vägrade uppge vilka ester som var intagna och vägrade konsuln att träffa dem! Polispatruller hade 
skickats till Huddinge sjukhus och Södersjukhuset, dit överlevande och anhöriga förväntades. 

Senare på kvällen anlände sannolikt ytterligare tre ester till Huddinge från Mariella. 

Vi känner namnen på fyra ester, en lett och två svenska kvinnor på Huddinge sjukhus den 28 september men 
sannolikt befann sig ytterligare minst elva ester där. De fyra kända esterna och letten flögs till Estland den 29e 
medan de övriga esternas öde är okänt. (Tillägg februari 2005 - Piht och en sjöman flögs troligtvis med 
helikopter till Finland redan den 28e, de övriga nio flögs troligtvis från Arlanda i två omgångar till okänd ort. På 
kvällen den 29 september fanns inga ester kvar på Huddinge sjukhus). 

Södersjukhuset 31 (25 från Mariella, 6 från Silja Europa) - alla intagna den 29 september. 

Totalt redovisar (33) 136 överlevande. Var fanns den 137e? Troligtvis på Huddinge sjukhus, som inte kan räkna 
för där fanns minst 8 extra estniska överlevande redan olycksdagen. 

Att rädda skeppsbrutna är normalt en glädjestund för varje skepp och besättning. De skeppsbrutna 'föds på 
nytt' och adopteras av fartyget. Men på 'Mariella' verkar de överlevande ha kommit ur askan i elden. Ett av 
'Estonia's alla, fortfarande olösta gåtor. Varför rapporterade inte 'Mariella' namnen på alla överlevande 
ombord? Och hur många var de egentligen - 25, 28, >30?87 

Troligtvis räddade 'Mariella' minst 18 personer ur havet och tog emot 11 från en helikopter. Men sedan 
plockades överlevande bort från 'Mariella' av svenska polishelikoptrar för att hamna i Huddinge. 
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I SOU 1999:48 sid 55 (26) säger man att det fanns ett 30-tal överlevande ombord 'Mariella'. Var kom den 
siffran ifrån? Och varför säger samma källa att det var 15 överlevande på Huddinge sjukhus den 28 
september när vi bara känner 7 namn? 

Det torde finnas ett samband mellan den hänsynslösa behandlingen av överlevande och alla uppgifter om att 
personer som uppgavs som överlevande försvann. Besättningen på 'Mariella' och Y 64 och personalen på 
Huddinge sjukhus har nog litet att berätta. 

15 LISTOR MED ÖVERLEVANDE, ELLER ...  

Journalist Sven Anér har hittat totalt 15 listor med överlevande - som ej överlevt. 

Lista 1. 29.9.1994 kl 0600. Listan erhållen från Baltic News Service, BNS. Den bifogade sidan upptar namnen: 
Tiina Müür, Avo Piht, Ago Tomingas, Hannely Veide, Hannika Veide  

Lista 2. Estlines lista, fått av Radio Kuku i Tallinn. Har ingen säker datering. Den bifogade sidan upptar namnen: 
Avo Piht, Ago Tomingas. 

Lista 3. Sänd av estniska inrikesministeriet 28.9.94 kl 17.22 till Radio Kuku. Den bifogade sidan upptar namnen: 
Ulo Kikas, Tiit Meos, Tiina Müür, Avo Piht, Anne Veide.  

Lista 4. Fått av BNS, som kallar den "Final list", 30.9.94 kl 16.42. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit 
Leiger.  

Lista 5. Fått av BNS. Estniska inrikesministeriets lista 29.9.94 kl 17.59. På bifogad sida: Avo Piht. 

Lista 6. Från svenska ambassaden i Tallinn 28-29.9.94 till svenska UD. Listan bygger på Åbopolisens 
rapportering direkt till den svenska polisen; se närmare under listorna 14, 15. Den bifogade sidan upptar 
namnen: Lembit Leiger, Tiit Meos.  

Lista 7. Fått av BNS. Detta är alltså den regeringsledda estniska kriskommissionens officiella lista fran 30.9.94. 
Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger.  

Lista 8. Fått av BNS. Daterad 5.10.94. Officiell estnisk lista. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger, 
som markeras med "j"=räddad.  

Lista 9. Från estniska inrikesministeriet, daterad ca 5.10.94. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger, 
som markeras med "j"=räddad.  

Lista 10. Denna lista har funnits hos den svenska rikskriminalen från 28.9.94. Här markers hur ofta estniska 
personer efterfrågats hos den svenska rikskriminalen. För Lembit Leiger 5 träff=ja, anträffad.  

Lista 11. Från BNS, en av deras första listor, 28.9.94 kl 13.25, med noteringen i ingressen /översättning från 
estniskan/: "De första räddade personer man känner till är:" Den bifogade sidan (som är enda sida) upptar 
namnen: Avo Piht, Tiina Müür, Kalev Vahtras.  

Lista 12. Möjligen den absolut första listan: 28.9.94 kl 11.50. Gått från den finska ambassaden i Tallinn till 
Tallinns hamn och därifrån till Radio Kuku i Tallinn. Handskriven, upptar tolv namn, bland dem: Tiina Müür, 
Kalev Vahtras, Avo Piht.  

Lista 13. Från finsk polis till den estniska kontrollmyndigheten, antagligen tidig lista. En sida, enda lista som ej 
upptar något av de elva aktuella namnen.  
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Lista 14. Denna lista, 3 sidor, har upprättats av polisen i Åbo "28.9.1994, kello 22.00" varifrån den faxats till 
svenska rikskrim och därifrån till sv amb i Tallinn, vilken fick listan med de för hand tillskrivna namnen. Sidan 
upptar de åtta för hand tillskrivna namnen, vilka därefter av svenska ambassaden i Tallinn upptagits i dess lista 
till UD, nr 6, ovan, i denna förteckning. De åtta namnen är: Lembit Leiger, Tiit Meos, Tiina Müür, Avo Piht, Ago 
Tomingas, Kalev Vahtras, Hannely Veide, Hanka Veide.  

Dessa två personer, Müür och Piht, har ju ej påträffats drunknade. Vilken form av bevis för att de båda inte 
skulle ha överlevt erhöll Åbo-polisen under dagen den 28 september 1994? Har Åbo-polisen kontrollerat med 
Tallinns hamn, Finlands ambassad i Tallinn, Tallinns stadshus samt Baltic News Service och därvid erfarit att 
samtliga fyra instanser misstagit sig?  

Jag kan mycket väl förstå att personer från Estonia först förklaras omkomna och därefter räddade, men det är 
mycket svårt att förstå det motsatta förhållandet, nämligen att personer först förklaras räddade och därefter 
omkomna, utan att deras kroppar påträffats. Jag sätter nu värde på ett snart svar. Om Åbo-polisen har 
dokument i anslutning till min fråga ber jag att få kopior av dessa dokument, jämlikt gällande författning 
rörande utlämnande av allmänna handlingar. Vänlig och engagerad hälsning, Sven Anér 

TILLÄGG 31 JANUARI 2004 

Författaren till boken Katastrofutredning anser att svenska marinens helikopter Y 64 med ytbärgare Kenneth 
Svensson räddade nio estniska besättningspersoner ur havet (varav en dog) efter Estoniaolyckan och flög dem 
till Huddinge sjukhus, vilket aldrig har rapporterats. Författaren anser vidare att 'Mariella' räddade tre estniska 
besättningspersoner som sedan fördes med helikopter till Huddinge sjukhus, vilket inte heller har rapporterats. 
Elva estniska besättningsmedlemmar skulle därför ha överlevt olyckan 1.46. 

Ovan hypotes är naturligtvis utanför det ursprungliga syftet med boken - bättre sjösäkerhet med hjälp av bättre 
sjöhaveriutredningar - men idag är det sannolikt att katastrofen inte var en olycka utan ett kriminellt dåd och 
att haveriutredningens syfte var att dölja det ursprungliga brottet, mha svenska flottan. Haveriutredningen är 
ju förfalskad från A till Ö som visas i boken. Att ytterligare brott begicks - låta 11 överlevande ester försvinna - 
förvånar då inte längre. 

Intressant att notera hur just svenska flottan deltog/deltar i mörkläggningen av brotten. Marinens helikopter Y 
64 räddar överlevande som försvinner. Marinens fartyg deltager att spränga och dra loss visiret ute i Östersjön 
efter olyckan. Svenska flottans fartyg uppger falska visir och vrakpositioner. Börje Stenström, reservofficier i 
flottan skriver den förfalskade slutrapporten med hjälp av Olof Forssberg, SHK, f.d. chefsjurist hos 
Försvarsmakten (och flottan). Olof Forssbergs efterträdare både hos Försvarsmakten och SHK, Ann-Louise 
Eksborg, skriver under den förfalskade slutrapporten. Men det är inte slut - amiral Frank Rosenius, höjdare i 
flottan när Estonia sjönk eller sänktes, och FMVs Staffan Sjöling (naturligtvis krigsplacerad i flottan) producerar 
en förfalskad rapport om Estonias sjunkförlopp mars 2003! Och mörkläggningen fortsätter i SPFs regi. Arma 
Sverige. 

Anders Björkman (f.d. vpl mariningenjör och f.d. krigsplacerad i svenska flottan när Sverige skulle skyddas 
mot invasion). 

TILLÄGG 23 JULI 2006 - "BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN" 

Den 19 juni 2006 fick författaren följande e-brev: 

"Hej Anders, Jag heter Kenneth Svensson och jobbade som ytbärgare i marinen helikopter natten då MS Estonia 
förliste. Jag blev nyligen ombedd av en vän att läsa din s.k utredning kring förlisningen. Döm om min förvåning när 
jag tar del av vad du insinuerar, att jag skulle vara del i en gigantisk komplott. Det känns till och med kränkande att 
hängas ut på det viset utan att ens blivit hörd eller intervjuad av dig. Förstår du vad du gör mot andra människor? 
Jag förstår till fullo vad jag gör mot andra människor, när dom ligger i ett stormande hav och har givit upp allt 
hopp om att överleva, när jag i helikoptern ser in i deras ögon och dom inser att dom fått en chans till att leva 
livet. Den blicken, den tacksamheten gör det värt att faktisk riskera sitt eget liv för någon annan. Jag begär inte att 
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du skall förstå vad jag menar, inte idag kanske inte någonsin. Men den dagen våra blickar möts kommer du att 
förstå att jag är en enkel man utan komplotter och konspirationer. Om du bara givit mig chansen att tala innan. 
Tänk så många brott mot mänskligheten det har begåtts genom historien bara för att människor inte pratar med 
varandra, eller bara för att det är lättare att anklaga istället för att försöka sätta sig in i och förstå vad andra vill 
och menar.  

Jag önskar av hela mitt hjärta att du en dag förstår andemeningen med detta brev. 

Mvh Kenneth Svensson" 

Författaren svarade naturligtvis samma dag: 

"Hej Kenneth.  

Tack för e-brev om min s.k. utredning. Om du läser noga så är mitt syfte förbättrad sjösäkerhet med hjälp av 100% 
korrekta olycksutredningar och mina Estoniasidor analyserar JAICs skeppstekniska uppgifter och slutsatsen är att 
alla väsentliga uppgifter är felaktiga och/eller manipulerade. Ingenting stämmer och jag anser att jag förklarar det 
rätt tydligt. Ingen har i princip visat att jag har fel när det gäller just de skeppstekniska frågorna: stabilitet med 
vatten på bildäck, Estonias uppfyllande av SOLASregler (vattentät indelning, vattentäta dörrar, evakueringsplan, 
livräddningsutrustning, etc.), hållfasthetsberäkningar, mm. Slutsatsen är helt enkelt att olycksorsaken (visiret) är 
helt fel och hela det officiella olycksförloppet en uppfinning. Det finns inga bevis för JAICs slutsatser. 

Anledningen till detta (att författa en 100% falsk olycksutredning) är ännu oklar och diskuteras ofta i Riksdagen, 
http://heiwaco.tripod.com/riksdagsdebattjuni06.htm t.ex. Men jag tillåter mig att fundera över olika hypoteser 
och jag är, som du kan läsa, rätt cynisk. Min huvuduppgift är dock forskarens - att iskallt och tydligt ange, bedöma 
och rätta fakta, så att andra kan fundera om en helt ny utredning är nödvändig. 

Vad beträffar räddningsinsatsen och din medverkan var de inte del av min ursprungliga utredning, men har 
tillkommit med hjälp av olika medarbetare från Estland, Finland och Sverige som frivilligt hjälper mig, vilket torde 
framgå av relevanta kapitel, t.ex. http://heiwaco.tripod.com/punkt141.htm m.fl. Beskrivningen av 
räddningsinsatsen i slutrapporten stämmer inte med många överlevandes uppgifter. Enligt finsk sjöräddning och 
numera officiell radiotrafik (se http://heiwaco.tripod.com/punkt120.htm) är tre helikoptrar på väg till 
olycksplatsen redan före kl. 02.00! En från Finland, två från Sverige. Uppgiften censureras i slutrapporten. 

Många av mina medhjälpare har kommit till slutsatsen att räddningsinsatsen alltså startade tidigare än uppgivits 
och det är där din insats är aktuell. Vilka räddade du egentligen och hur gick det till? Hamnade du i sjön och 
simmade runt i en helt timme innan du plockades upp igen? Den hkp som plockade upp dig hade enligt uppgift 
inte ens startat när du hamnade i vattnet, etc. Mina medhjälpare har faktiskt försökt få tag på dig både på Berga 
och i Linköping men har inte lyckats. Själv jobbar jag ju i Medelhavet och besöker aldrig Sverige längre. 

Finessen med en utredning på Internet är att jag kan rätta felaktiga uppgifter. Det har skett vid flera tillfällen. Du 
kan hjälpa till genom att ange felen beträffande din egen insats gärna uppbackade med bevis av olika slag. Vi 
kommer att bedöma dessa och sedan lovar jag att rätta min utredning beträffande din räddningsinsats. Dina 
chefer på Högkvarteret har knappast varit behjälpliga. De vill inte ge kopior på loggar, mm. 

Avslutningsvis delar jag din uppfattning om att rädda nödlidande ur havet. Mina kaptener och besättningar har 
gjort samma sak vid flera tillfällen och naturligtvis är de räddade oerhört tacksamma. Det är som att födas på nytt. 
Och många personer har visat stor tacksamhet gentemot mig beträffande min utredning. 

Vänlig hälsning 

Anders Björkman 

PS - som tjänstgjort i Marinen som vpl skeppsbyggnadsingenjör och varit krigsplacerad vid mobila enheter att 
bygga om (till minutläggare) och reparera fartyg." 

Kenneth Svensson har inte svarat på ovan och meddelat vilka han verkligen räddade! Det är sannolikt att 
hjälten Kenneth Svensson helt enkelt räddade 'fel' personer - alla ester - och blev ofrivillig medhjälpare till ett 
brott mot mänskligheten. 
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--- 

86 Redan 28 september 1994 kl. 16.25 hade BSN publicerat namn på ett begränsat antal överlevande. De vars namn publicerades är märkta 
med * i tabellerna i 1.41 och 1.42. Tre besättningsmän noterade som överlevande (med födelsedatum) men försvann sedan eller hittades 
död: Avo Piht* (född 1954), kapten - försvunnen, Tiina Müür* (född 621021) försvunnen, Kalev Vahtras* (född 510325) - senare återfunnen 
drunknad (tappad från helikopter?). Hur BSN 28 september kl. 16.25 kunde publicera en lista med födelsedata på tre personer som 
förklarades räddade och som sedan försvann är ännu ett oförklarat mysterium. Sex andra besättningsmän redovisades också som 
överlevande men försvann senare: maskinchef Lembit Leiger, fartygsläkare Viktor Bogdanov, styrman Kaimar Kikas, mekaniker Agur 
Targama, och varitéartisterna (tvillingsystrarna) Hannely och Hanka-Hannika Veide. Dessa sex var dock ej noterade på BNS lista 28 
september kl. 16.25 som överlevande. Illu Erma, gift med Viktor Bogdanov, säger att Andres Vihmare*, räddad på 'Mariella', ringde henne 
efter olyckan och meddelade att Viktor Bogdanov överlevde med honom, dvs de var på 'Mariella' tillsammans! Vihmare hävdar idag att 
det var ett missförstånd 1.46. På en BSN lista 940930 uppgavs vidare Tiit Meos (f 69), musiker, och Ago Tomingas (f 56), affärsbiträde, som 
överlevande. Meos hittades senare drunknad. Tomingas är rapporterad försvunnen. 

87 Författaren har träffat 'Mariella's befälhavare Thörnroos utan att fråga honom om ovan, för han verkade frånvarande när vi diskuterade 
andra saker och har aldrig sedan svarat på brev etc. Något är konstigt.  
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1.42 ALLA MOTORMÄN, SVETSARE OCH REPARATÖRER RÄDDADES! 

Vid ovan genomgång av ovan listor på överlevande noterade författaren att alla åtta motormän och 
reparatörer ombord överlevde - förutom tredjemaskinist Margus Treu. Sju av dem fanns med redan på BSNs 
lista 28.09.94 kl. 16.25 märkta * enligt nedan. Sillaste var i tjänst vid olyckan och har vid flera förhör uppgivit att 
han trodde fartyget var läck 1.3. Uppgiften har censurerats. Märtsson och Siljajev kallades svetsare i 
förhörssammanställningar D21 och vilket ändras till svarvare och 'fitter' (reparatör) i G42. Märtsson räddades 
ombord på 'Mariella' enligt 1.41 och hamnade på sjukhus i Finland (Ekernäs). Varför man ändrade 
yrkesbeteckningen är oklart. Verro var kylmaskinist med Raba som assistent. Kadak var vakthavande 
motorman. Siegel och Moosar var de övriga motormännen. Moosar räddades ombord på 'Mariella' enligt 1.41. 
Verro, Raba och Siegel, klädd i varm arbetsjacka efter att ha räddats, var enligt egna uppgifter i sina hytter när 
olyckan skedde och sprang genast ut. Raba var på däck 1 och sprang enligt uppgift genom ett 'draperi' av vatten 
när han var på uppgång. Det är en av de få märkliga uppgifter som fick Kommissionen att tro att det var vatten 
på bildäcket som rann ner till däck 1. Var svetsarna Märtsson och Siljajev och motorman Moosar befann sig, när 
slagsidan, uppstod har författaren inte kunnat finna ut. De var enligt uppgift väl klädda att överleva; Siljajev 
med varm arbetsjacka och Mossar och Märtsson i estlineoveraller.Siljajev hade en ficklampa han inte ville låna 
ut i flotten. 

Namn Titel Födelsedatum Sista förhör Flotte/räddare Landsatt/sjukhus 

Henrik Sillaste* Systemingenjör (ombord i 18 
månader) 

690913 94092 'Q'/ OH-HVG Nagu/Åbo sjukhus 

Vassili 
Märtsson* 

Svetsare (D21), svarvare (G42) 511222 960111 'P'/ OH-HVG Mariella (sedan till 
Hangö med X-92) 

Ivan Siljajev* Svarvare, svetsare (D21), fitter 
(G42) 

491001 960214 'I'/ 'Isabella Helsingfors 

Andres Verro* Kylmaskinist 590908 940929 'K'/ Q95 Utö 

Hannes Kadak* Motorman (ombord bara 12 
timmar) 

710518 950331 'Q'/ X-42 Åbo/Åbo sjukhus 

Tavi Raba Motorman – kylanläggningar 1973 940929 'I'/ 'Isabella Helsingfors 

Elmar Siegel* Motorman 510306 951227 'S'/ Y68 Mariehamn 

Tanel Moosar* Motorman 712904 951228 'P'/ OH-HVG Mariella/Stockholm 

Tabell 1.42.1 - Namn på 8 överlevande motormän och reparatörer. 

14 månader efter olyckan förhördes Märtsson, Siljajev, Siegel och Moosar, alla välklädda under olyckan, igen, 
tillsammans med 22 andra överlevande ester varav fyra var ombord på 'Mariella' eller 'Silja Europa' med 
Märtsson och Moosar 1.41 av estniska säkerhetspolisen. Den 28 februari 1996 skrev Kommissionen i sitt 
protokoll (A168*) att ... 

"An agreed basic document regarding testimonies had now been created", 

dvs man hade skapat (sic) eller åstadkommit ett överenskommet dokument om vittnesmål. Men strax därpå 
intervjuade svenska myndigheter tre svenskar igen som var på 'Mariella' eller 'Silja Europa' - Eckhard Klug, 
Peter Järvinen och Paula Liikamaa. Protokollen (D29* ) hemligstämplades. Så sent som 25 oktober 1996 
intervjuade svenska myndigheter Eckhard Klug och hemligstämplade handlingen (D30*). Efter man hade 
kommit överens om vittnesmålen blev chefen för estniska säkerhetspolisen, Priit Männik full medlem i 
Kommissionen 1.20. 

VATTENFYLLNAD  

Kommissionen möttes den 4-5 december 1995 (A153a*) - då diskuterades Roll-Nix systemet (ett 
stabiliseringssystem med >100 ton vatten i tankar) - användes det? - Estland (Laur) och Sverige (Stenström) 
skulle undersöka! Nästa möte var 31 januari 1 februari 1996 (A162*) - inte ett ord om Roll-Nix! - det var då man 
(Rosengren) sade att 
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"the flooding studies will support any conclusions of the probable sequence and time scale of events 
(vattenfyllningsberäkningarna kommer att stödja vilka slutsatser som helst beträffande troliga händelse- och 
tidsföljder)" 

jfr 1.9. Det var vid den tidpunkten Rosengren (och Huss) hade producerat den förfalskade plotten av 
olycksförloppet med hjälp av ett ett helt oskadat fartyg, som aldrig sjönk. Med den metoden kunde man 
naturligtvis sedan hitta på vilket vattenfyllnadsförlopp som helst, om man bortsåg ifrån det fatala faktum att 
'Estonia' skulle ha kapsejsat och flutit upp och ned med 2 000 ton vatten i överbyggnaden. Någon vattenfyllnad 
av skrovet skulle aldrig äga rum! 

EXPLOSIONER OCH KOLLISIONER UNDERSÖKTA MEN OSANNOLIKA 

Den 27-28 februari var nästa möte (A168*) 

... "An agreed basic document regarding testimonies had now been created"! (se ovan) ..."Chapter 8 should be 
expanded to indicate that other causes for the accident like explosions and collisions had been considered but 
found unlikely (Kapitel 8 skulle utvidgas och ange att andra olycksorsaker som explosioner och kollisioner hade 
undersökts men befunnits osannolika)". … 

finns med i protokollet men ej i slutrapporten. Men inte ett ord om Roll-Nix. 

Mötesprotokollen anger inte varför esterna plötsligt förhörde Märtsson, Siljajev, Siegel och Moosar igen i 
december 1995 och i januari, februari 1996 (och 22 andra). Eftersom man 23-24 februari just hade 'kommit 
överens' om vittnesmålen, så kanske hade esterna just snackat med svetsarna Märtsson och Siljajev att hålla 
tyst om eventuella exposioner ombord och sedan stämt av med ester som fått nys om saken.88 

--- 

88 Författaren anser att svetsare Märtsson och Siljajev, kylmaskinist Varre, tekniker Sillaste och de fyra motormännen (som mest putsar och 
gör rent, etc) visste precis vad som var fel med båten och att det var de (plus kollegorna i den andra besättningen) som reparerade saker 
och ting till sjöss. Det kan ju vara på det viset att de t.ex. svetsade på en tank (varför man nu gjorde det mitt i natten?) - Roll-Nix-systemet - 
som inte var gasfri och en explosion uppstod - PANG. Hela båten skakade - det noterades av många överlevande ombord strax innan kl. 
01.00. Sedan försökte man göra något och det var en andra smäll - PANG - vatten forsade in i Roll-Nix systemet med plötslig överhalning 
som följd - också noterat av alla överlevande. och sedan spreds vattnet överallt genom öppna vattentäta dörrar - alla nio rusade upp till 
däck 7 och överlevde. Faryget sjönk långsamt. I denna analys stämmer alla uppgifter vad som hände ombord. Saken bör undersökas! 
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1.43 PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ ESTONIAUTREDNINGEN 

Estoniautredarna arbetade tillsammans i 38 månader, möttes 20 gånger vid stora möten följda av 
gemensamma middagar89 och över 60 gånger vid mindre möten. 

Allt var hemligt. Uttalanden till pressen gjordes av utnämnda ledare (oftast skrivna av Stenström) men några 
riktiga faktapresentationer gavs aldrig. 

Förfrågningar från allmänheten besvarades inte. SHK tog ej emot detaljkunskaper, information och synpunkter 
som intressenter vill lämna 1.38. Ingen kritik fick bemötas av individuella medlemmar. Kommissionen och SHK 
var som en mussla. Efter slutrapportens publicering har sedan utredarna i stort hållit tyst trots all kritik. Hans 
Rosengren har t.ex. vägrat att förklara, hur Kalmar Sjöbefälsskola's simulator gjorde figur 13.2 i 1.9, även om 
han är lärare där. Estoniautredningen är därför intressant ur allmänpsykologisk synpunkt. Den kan användas för 
att illustrera diverse teorier och empiriska forskningsresultat inom området kognitiv psykologi. Det handlar 
alltså om mänskligt tänkande och intellektuella processer, hur människor tänker i olika sammanhang, och 
försök att komma fram till grundläggande principer om detta. Detta kapitel grundas på uppgifter uttalade av 
professor Henry Montgomery, professor i kognitiv psykologi vid Stockholms universitet, i andra sammanhang, 
varför utredningar och kommissioner misslyckas eller kommer fram till tokiga resultat, t.ex. Palmeutredningen 
och olika ubåtskommissioner. Författaren har tagit in kapitlet eftersom det är möjligt att utredningen blev fel 
av rent psykologiska fel. 

Människor har, enligt professor Montgomery, tendens att ha en väldigt stark tro, en övertro. När vi väl har tagit 
ställning i en fråga tenderar vi till att inte bara basera vår uppfattning på fakta utan på tro i någon mening. En 
rad studier har visat, hur vi tror för mycket i vissa sammanhang. Ett antal yttre faktorer gynnar sådant trosvisst 
tänkande. 

- Att det är ett krisläge, med krav på snar handling.  

När det är kris har man inte tid att tänka för mycket fram och tillbaka, man måste bygga upp en övertygelse 
som kan ligga till grund för handling som gör att man inte tvekar, att man kan handla konsekvent. Det här kan 
ofta ses som rationellt. En politiker, en aktör som hela tiden tänker på olika möjligheter, det leder till 
tveksamhet, en förlamning i värsta fall. Så vid krisläge blir det ett tryck på att nu gäller det att "frysa 
tänkandet", det finns ett uttryck "epistemiskt frysande", att man fryser sitt tänkande i en viss riktning, så att det 
maximalt leder till ett handlande som gör att man kan lösa krisen. I det aktuella Estoniafallet beslöt man 
olycksorsaken samma vecka som olyckan skett - sedan ändrade man sig aldrig. 

- Att vid initiala skeenden, att det finns någon som sätter igång processen åt ett visst håll. 

'Estonia' hade knappt sjunkit förrän historier om visiret och vatten-på-bildäck började cirkulera. Har man väl 
fått igång tänkandet åt ett visst håll på grundval av en sådan här initial fördel, då är det väldigt svårt att sedan 
bryta det. 

- Mångtydig verklighet, att det finns många möjligheter att tolka den verklighet som tänkandet äger rum 
inom. 

Det gör att man alltid kan ha försvar till hands, om det sedan kommer kritik. Det finns alltid nya 
tolkningsmöjligheter, nya möjligheter att hitta nya stöd för den egna uppfattningen. Och det finns också nya 
möjligheter för motparten, som kan hålla på i oändlighet att hitta nya möjligheter. 'Estonia' sjönk snabbt under 
oklara omständigheter - visiret var inte den självklara olycksorsaken. Det fanns alltså många olika möjligheter 
att tolka den sparsamma information som fanns inom vissa områden, den var klart mångtydigt. 

- In-ut-grupp, att det finns en "fiende", litet enkelt uttryckt, en motpart som det egna agerandet är riktat mot 
och som man försvarar sig mot.  
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I det här fallet blev motparten konstigt nog varvet, som 14 år tidigare hade byggt färjan. Rederiet och de olika 
sjöfartsverken fick man inte klaga på. Det är ganska naturligt - konstruktionsfel var lätt att enas om i 
Kommissionen, som ju bestod av redar- och sjöfartsadministrativa intressen, så att ingen av dem drabbades. 

- Att det är fråga om ett avskärmat beslutsfattande från den egna sidan. 

Att det finns en liten grupp - Kommissionen - som har stor makt och som styr vad som händer, i det här fallet 
vilka ställningstaganden man ska göra i utredningen. Om gruppen - Kommissionen - är avskärmad, den har sitt 
eget hemliga liv i viss mån och kanske också befinner sig på olika håll geografiskt isolerade från kritiker som är 
långt borta, då inträffar ofta ett fenomen som man brukar kalla "group-think". Den här gruppen börjar leva sitt 
eget mentala liv. Då uppträder socialpsykologiska mekanismer inom gruppen som gör att den hela tiden 
förstärks i sin övertygelse. 

Sedan finns, enligt professor Montgomery, vad man kallar psykologiska faktorer. Det är vad som gör att man 
bibehåller en stark övertygelse, psykologiskt sett. Dessa faktorer hänger delvis samman med varandra. 

- När man har en sådan här stark övertygelse är det inte bara fråga om en faktaövertygelse. 

Den har också en värdeexpressiv funktion. Det är ett värde man hävdar genom att inta den här övertygelsen. 
Som i det här fallet: värdet av att värna om de omkomna. Att "ställa upp" för mänskliga intressen - man 
markerar det genom att med kraft fastslå den övertygelse man har. Då markerar man också sina värderingar 
samtidigt. 

- Det har en handlingsstödjande funktion. 

För att kunna handla konsekvent och målmedvetet med kraft, då kan man inte tveka för mycket, utan det gäller 
att tänka åt "rätt håll" hela tiden. 

- Det finns ett psykologiskt fenomen som man kallar för konfirmeringsbias - att är man väl inne i en 
uppfattning, så har man en tendens att hela tiden söka efter stöd.  

Man silar mygg och kameler på olika sätt så att säga. Allting som stöder uppfattningen tar man emot med 
öppna armar, men man är väldigt ointresserad av att kritiskt pröva, att söka falsifiera sitt tänkande. Det är en 
allmän mänsklig sjuka, att vi tänker konfirmatoriskt. Vi är ointresserade av att försöka tänka "hur skulle jag 
maximalt kunna motbevisa mitt påstående?" och sedan, om man inte lyckas med det, utifrån det då tänka "jag 
måste ha rätt". Så tänker man inte, utan man söker bara efter stödjande evidens. 

Vi har en tendens att tänka i sammanhängande scenarier, i goda historier så att säga. Och lyckas vi få en 
historia att fungera, om vi lyckas något så när att få troligt stöd för alla punkter i historien - att den handlar om, 
låt oss säga, felbyggda visirlås, avslaget visir, vatten-på-bildäck, etc., om vi lyckas tolka varje enskild faktabit på 
det sättet, så de går i linje med denna hypotes, denna goda historia, då är vi nöjda. Problemet är bara att det 
kan finnas 20-30 andra goda historier, scenarier, som också skulle kunna förklara samma evidens. 

- Man brukar tala om perspektivskillnader och framför allt då hur man ser på bevekelsegrunder 

- att man har människor med olika perspektiv - på sitt eget agerande och på andra människors agerande. 
Särskilt om den andra människan är en fiende, en motpart, en utgrupp, så förklarar man bevekelsegrunderna 
för sitt eget agerande och för den andres agerande på väldigt olika sätt. Man tar för givet att det egna 
agerandet är rationellt, att man bygger på fakta, medan man däremot tar för givet att motpartens agerande 
styrs av subjektiva inre faktorer, av privata intressen, av känslor, flummeri etc. Och det här gäller även 
människor som är experter. De är inte bättre. De ser sitt eget expertagerande som byggt på objektiva fakta, 
men inte motpartens. Kommissionen var aldrig beredd att allvarligt diskutera sina resultat. 
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När författaren skrev i DN Debatt 960815 2.1 med kritik av Kommissionen, överöstes han av personliga 
förolämpningar av vanhedrande natur som enda resultat. Kommissionen kunde då inte retirera - den hade haft 
'rätt' hittills och skulle ha 'rätt' hela vägen. Debatt var utesluten. 

När yttre faktorer för trosvisst tänkande och psykologiska faktorer för att förstärka och bibehålla 
trosövertygelsen finns, påverkar detta naturligtvis personernas, Kommissionens, agerande. Det blir ganska 
förutsägbart i olika s.k. handlingsspiraler. 

När man väl kommit in i en uppfattning så börjar man agera också. Man tenderar att agera på ett sådant sätt 
att man ytterligare befäster sin uppfattning, och till och med binder upp sig. Psykologisk forskning visar, säger 
professor Montgomery, att eget handlande är en väldigt stark grund för övertygelse. Övertygelsen får extra 
näring av att man agerar i enlighet med den. Vi kommer tillbaka till fenomenet "group-think". Har man en 
grupp beslutsfattare som är avskärmade från omvärlden - Kommissionen t.ex. - är det lätt hänt att man tolkar 
information från omvärlden selektivt. 

Det måste ha funnits vissa mekanismer inom Kommissionen som gjorde att kritik hade väldigt svårt att komma 
fram. Det blev ett slags självcensur. Även för dem som hade en litet avvikande uppfattning, blev det tydligen 
norm att inte säga den. Ester fick inte kritisera svenskar och tvärtom och kanske vissa personer blev utnämnda 
till åsiktspoliser informellt, och ingrep när någon började säga något "dumt". Och ledaren hade väldigt stark 
auktoritet, så man vågade inte säga emot. Detta kunde bara leda till enorma felslut i tänkandet och 
handlandet. Slutrapporten blev fel. 

VEM MANIPULERADE VEM? 

Men blev det bara fel för att medlemmarna skulle kompromissa ihop sig, eller blev det fel för att någon - 
vem? - manipulerade utredningen med hjälp mänskligt tänkande och intellektuella processer? Vi vet att 
besättningens vittnesmål och 'experters' beräkningar och uttalandes manipulerades. Det krävde 
organisation. Inte psykologisk förvirring. Naturligtvis var utredningen en planerad desinformationskampanj - 
de flesta deltagarna var rent av stolta att vara med i den. 

Och deltog pressen i skeendet? Som Andreas Rocksén noterade i Svenska Journalistförbundets tidning 
Journalisten 6/2000 24 februari 2000 - 

"Bland journalister uppstår det snabbt konsensus kring en fråga. Man litar på myndigheterna och den som är 
motvallsjournalist blir lätt betraktad som knäppgök". 

Tidningen Journalisten går längre än så - man hänvisar till Socialstyrelsens hanterande av Medanalysärendet 
som nu ligger i kammarrätten för prövning. Det är i detta ärende som advokat Lennart Ransnäs anklagar 
Socialstyrelsen för att medvetet ha förfalskat bevis. Fallet gäller 17 salmonellaprover. Socialstyrelsen hävdade 
först att dessa var felaktiga, men Ransnäs hade en kopia på databasen där proverna fanns registrerade som 
visade att resultaten inte stämde med vad Socialstyrelsen presenterat för kammarrätten. - 

"Det är en befängd tanke. Hur skulle det se ut om en statlig myndighet förfalskar bevis?" 

frågar advokat Anders I Bengtsson som företräder Socialstyrelsen i kammarrätten. 

Statliga myndigheter är alltså anklagde för att ha förfalskat bevis. Det är alltså inte helt uteslutit att även 
Statens Haverikommission kunde ha förfalskat bevis under Estoniautredningen. Och av SHK förfalskade bevis 
finns ju redan presenterade i 1.9! 

--- 

89 Expert Huss 1.5 och 1.9 deltog aldrig vid middagarna enligt Gunnel Göransson på SHK som ordnade festerna. Huss gick hem efter de 
haveriutredande diskussionerna, eftersom det var de han var kallade till.   
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"Nu ropar kallet än en gång. 
Det gäller allt. Stå bi! 
Låt mänskoandens väktarsång 
i mörkret ljuda fri." 

Anders Österling "Klara"  

 

1.44 DESINFORMATION OM 'ESTONIA' I SVENSKA MEDIA.  

Detta kapitel diskuterar den journalistiska bevakningen (sic) av Estoniautredningen. Inget medium, varken 
tidningar, radio eller TV, som borde ha rapporterat korrekt, har undgått att smittas av det trauma som olyckan 
medförde och som lett till en märklig undfallenhet hos journalister att kritiskt granska alla utsagor som 
meddelats från Kommissionen. Normala journalistiska arbetsmetoder var tydligen inte tillämpbara. 

Media har aldrig tydligt meddelat att utredningen var hemlig/privat och att allt utredningsmaterial var 
sekretessbelagt.  

Allt vad Kommissionen påstått har rapporterats utan att journalisten närmare funderat över rimligheten i det 
som framförts eller begärt bevismaterial. Allt har man svalt och fört in i spalterna obearbetat, som 
ovedersägliga bevis på allvarliga fel och brister på, speciellt, visiret. Det finns många exempel på 
desinformation i Estoniautredningen som medierna befordrat till folket från Kommissionen och som påpekats i 
tidigare kapitel. Dagens Nyheter, t.ex., har kritiklöst publicerat allt vad Forssberg, Stenström och Kommissionen 
meddelat utan att ställa kritiska frågor. Mer om detta längre ner i kapitlet. 

Ytterst få i journalistiken ägnade tid åt eftertanke och analys,90 och avvikande åsikter fick tydligen inte 
framföras. Trosrörelsen stoppade alla tvivlare, Estoniaolyckan hade orsakats av visiret och vatten på bildäcket i 
överbyggnaden. Andra orsaker, läckage i skrovet under vattenlinje t.ex., det kunde ingen tro på, och så är det 
ju fortfarande, sex, tio år senare, åtminstone officiellt. Den offentliga lögnen får inte punkteras, även om den är 
helt orimlig 1.1. 

Icke önskvärd information har regelmässigt undanhållits svenskarna under dessa år. Vanliga tvivlare eller 
experter har sällan fått lov att framföra sina synpunkter och fakta, det finns många som kan omvittna det 
motstånd de mött. Att tvivla på Kommissionens utsagor, det är värre än att svära i kyrkan, otrogna och icke-
troende har misstänkliggjorts på olika sätt, ibland öppet, ibland i det fördolda. Grindvakterna, det finns 
åtminstone en på varje medium av betydenhet i landet, har alltid arbetat effektivt. Kommissionens teser får 
inte ifrågasättas, den information man delat ut, speciellt slutrapporten, får inte granskas. Därför har consensus 
rått praktiskt taget över hela linjen. 'Estonia' sjönk, pga vatten ovanpå bildäcket i överbyggnaden, basta, även 
om det var orimligt. Visiret längst fram i överbyggnaden trillade av innan slagsidan uppstod. Basta! Rampen 
rycktes upp, etc., etc. Att åtta vågor skulle ha krossat allt på bildäcket och vält 'Estonia' upp och ned på en 
minut fick man inte rapportera. 

Livräddningsutrustningen och säkerhetssystemen ombord var officiellt i perfekta skick, etc även om stackars 
livrädda människor fick kasta sig i det iskalla havet och rädda sig bäst de kunde. 

Journalisterna har spelat med, och spelat över. Media har proppat chockade människor fulla med en helt 
osannolik olycksorsak, så att media senare inte kunde backa. 

Att i detta sammanhang tala om en fri press är inte möjligt. 

De stora mediernas chefer kan inte, får inte, vill inte stöta sig med de makthavare de umgås med och är 
beroende av, och underchefer traskar patrullo. Åsikter som avviker från den överenskomna sanningen har inte 
många chanser att nå fram.91 
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SMÖRGÅSNISSARNA 

Vi har alltför många desinformatörer i den svenska journalistkåren, eller smörgåsnissar som Cecilia Steen 
Johnsson på DN kallar dem. De serverar det som läggs på brickan utan att titta efter vad som döljs inunder. Det 
finns smörgåsnissar av olika valör, alltifrån landsortstidningens redaktör som också sitter i fullmäktige, till de 
som springer främmande makts ärenden. Alla i den kategorin är inte medvetna om vems intressen de främjar, 
alla är inte heller avlönade, men några får belöningar. Det handlar inte om journalister som köptes av Sovjet på 
den tiden, utan det är västsidan som har värvat egna megafoner bland svenska journalister och 
opinionsbildare. Nätverken byggdes upp i Västeuropa efter sovjetisk modell på 60-talet, när vänstervinden i 
västvärlden blev för kraftig för de amerikanska underrättelsetjänsterna. För dem handlade det om att vinna 
slaget om själarna i Europa, därför byggde man kontaktnät inom praktiskt taget alla samhällssektorer. Genom 
inflytelseagenterna får de anknutna och pålitliga journalisterna tillgång till information som annars skulle vara 
svår att få tag i, desinformation givetvis också. Sådant bygger man en framgångsrik karriär på i den svenska 
medievärlden, som reporter eller kolumnist. Detta går inte att verifiera i dokument, har Cecilia Steen Johnson 
sagt i samband med alla ubåtsincidenter under främst 80-talet och hur dessa har rapporterats. Ändå har hon 
valt att lägga fram ovan antydda synpunkter, bl a i TCO:s bok 'Massmedia som megafon' och i flera 
tidningsartiklar (som författaren baserar ovan uppgifter på - han har lånat det mesta). 

Författaren noterar t.ex. att svenska regeringens presschef 1994, Lars Christiansson, 1.3, 1.4, 4.4 och 4.5, satt 
med i regeringens s.k. krisgrupp i september 1994, då man beslöt att skylla hela olyckan på 'konstruktionsfel' av 
visiret och dess lås utan ett enda bevis. Lars Christiansson meddelade naturligvis dessa uppgifter till media, 
t.ex. Anders Hellberg - se nedan - som naturligtvis publicerade dessa. Samme Lars Christiansson sitter sedan 
med i Styrelsen för Psykologiskt Försvars, SPF, styrelse, som den 19 april 2001 fick regeringens uppdrag att 
skapa en 'faktabank' som (inte?) skulle besvara utestående frågor om 'Estonia's förlisning. Cirkeln är alltså 
sluten - en person som var med om att meddela en falsk olycksorsak 1994 utses 2001 att skapa en 'faktabank' 
som skall försöka besvara frågor kring den falska olycksorsaken! Vem är Lars Christiansson? Han rekryterades 
av Mats Svegfors till ledarredaktionen för SvD för att vid mitten av 80-talet bli reporter. Journalister på 
tidningen protesterade. De var oroliga för att han inte skulle vara objektiv i sin rapportering. De fick rätt. Lars 
skrev om de stora säkerhetsfrågorna i världspolitiken, känvapen, missilutplacering, osv. alltid utifrån USA:s 
perspektiv. Han var och är en fanatisk USA-anhängare, fanatisk anti-kommunist och en manipulatör av Guds 
nåde. Han har egentligen aldrig gjort någon hemlighet av att han skriver ur ett myndighetsperspektiv, så det 
var helt följdriktigt att han blev presschef i Bildtregeringen. Lars Christiansson var nog den mest avskydda 
"journalist" som jobbat på SvD. En översittartyp, som såg ner på murvlarna på verkstadsgolvet, och hade sina 
lojaliteter gentemot Makten. 

En annan journalist, Yrsa Stenius, är i samma båt 1.4. I oktober 1994 skrev hon artiklar i Aftonbladet som 
stödde förslaget att 'Estonia' inte skulle bärgas, så att man inte kunde fastställa olycksorsaken ordentligt. 2001 
sitter hon i SPF:s styrelse. Det hela är ganska beklämmande. 

ANDERS HELLBERG 

Ett typiskt exempel på desinformation i media är den som Dagens Nyheters reporter Anders Hellberg bidragit 
till och som bl.a. resulterade i boken 'Katastrofkurs' (20) utgiven i mars 1996 tillsammans med Anders Jörle. 
Författaren tog vid ett tillfälle upp hans namn i en diskussion han hade med en journalist om 
ubåtskränkningarna på 80-talet: 

"Ja, den jäveln, han var ju värre än det värste sovjethatare inom marinen. Han företrädde alltid den mest extrema 
myndighetslinjen",  

kom det spontant. 

Hellbergs bok om 'Estonia' fick stor spridning eftersom det då, 1996, fanns ett stort behov av information om 
olyckan som inte framkommit i press och TV och allmänheten trodde att boken var en fri granskning av 
olyckan. Boken innehåller dock många vilseledande och felaktiga uppgifter som bara kan ha kommit från 
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Kommissionen. Att Anders Hellberg och även Anders Jörle tog del av hemligstämplat material om 'Estonia' är 
klart, men de fick bara se vad uppgiftslämnarna ville att de skulle se. 

Anders Hellberg har sagt offentligt (i FinansTidningen) att han inte haft tillgång till 

"en mängd hemligstämplade förhör och annat arbetsmaterial", 

som hans kritiker påstår, när han tillsammans med Anders Jörle 1995/6 skrev sin bok om Estoniaolyckan. 

Fakta är följande:  

På sidan 63 i boken (20) citerar Hellberg/Jörle ordagrant ur ett brev från den tyska expertgruppen till 
Kommissionen av den 27 oktober 1995. Kommissionen hade då i praktiken slutfört sina undersökningar. Brevet 
registrerades den 2 november 1995 hos Svenska haverikommissionen, SHK, och hemligstämplades enligt 
svenska sekretesslagen SL 8:6. Det blev offentligt den 9 mars 1998, 29 månader senare. Brevet var hemligt när 
Hellberg skrev sin bok. 

På sidan 64 i boken (20) heter det: 

"... låt oss nu börja med att studera Kommissionens och varvets synpunkter helt förutsättningslöst: Båda parter är 
överens om att 'Estonia' havererat och sjunkit därför att stora mängder vatten kommit in på bildäck. Detta har 
kunnat ske eftersom visiret ramlat av och i fallet dragit ner den vattentäta rampen till öppet läge. Nu stod 
bildäcket helt öppet. Enligt haverikommissionen, vilket heller inte ifrågasätts av varvet, är det enorma mängder 
vatten som kommit in på bara några minuter när rampen väl står öppen. Michael Huss på Tekniska Högskolan, 
expert i kommissionen, räknar med att 2 100 ton vatten har kommit in på bildäck på sex minuter. Men där slutar 
enigheten."  

Huss beräkning att 2 100 ton vatten kom in på bildäck på sex minuter och sedan skulle ha kapsejsat - slagit runt 
och flutit upp och ned (sic) - meddelades Kommissionen i en tiosidig rapport (12) daterad 950104, vilken 
registrerades den 9 januari 1995 hos SHK 1.9. Den hemligstämplades omedelbart som arbetspapper och blev 
offentlig den 4 december 1997. Huss har meddelat att han inte uttalat sig för utomstående, vilket innebär att 
Hellberg på något sätt fått tillgång till Huss hemligstämplade rapport i arkivet. 

Att det rör sig om just den rapporten visas av att Huss senare - i supplement 522, odaterat men troligen från 
1996 - ändrade sig till att det tog 28 minuter att få in 2 000 ton 1.9. I slutrapporten - figur 13.2 - bestämmer sig 
kommissionen för 8 minuter. Huss hänvisar i supplement 522 också till en finsk rapport - supplement 523 - där 
det på sidan 9 talas om ett vatteninflöde på 1 500-2 000 ton per minut, det vill säga: fartyget borde ha slagit 
runt efter högst 1,5 minuter. Så inte ens i Kommissionen var man överens om några sex minuter. 

Vad beträffar synpunkterna från varvet under 1995 kan sägas, att den tyska expertgruppen aldrig hävdat att 

"'Estonia' havererat och sjunkit därför att stora mängder vatten kommit in på bildäck".  

Dess ståndpunkt framgår av följande brev och rapporter till Kommissionen 1.22: 

1) Brev (51 sidor) daterat 14 augusti 1995, 

2) Rapport (16 sidor + 11 sidor bilagor) ingiven till Kommissionen vid möte i augusti 1995, 

3) Brev (10 sidor) daterat 27 oktober 1995 (det ovan nämnda) samt 

4) Brev (6 sidor) daterat 22 januari 1996. 

Alla fyra dokumenten hemligstämplades enligt SL 8:6 av SHK och offentliggjordes först den 9 mars 1998. 
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Varvet har inte sänt några andra brev eller rapporter till Kommissionen under denna tid. Det framgår av 
materialet att tyskarna inte kände till Huss beräkningar. 

Den tyska gruppen uppger ingenstans att visiret skulle ha ramlat av och i fallet dragit ut 
ombordkörningsrampen på 'Estonia'. 

Istället presenteras uppgifter om visirets konstruktion och skick, vilka inte togs med i slutrapporten (5). Bland 
annat visar tyskarna att vågkrafter knappast kunde ha slagit sönder lås och gångjärn på visiret, om inte 
underhållet var eftersatt. Hellberg redovisar dessa argument på sidorna 64-73 i sin bok (20). 

Varvets uppfattning om Hellberg/Jörles bok uttrycks på sidan 4 i ett brev (87 sidor + bilagor) av den 22 juli 1996 
till Kommissionen, registrerat den 2 augusti och hemligstämplat som de övriga av SHK, offentliggjort den 6 
mars 1998. I brevet (sid 76) menar sig den tyska gruppen kunna visa att 'Estonia' fick slagsida klockan 01.02, 
medan visiret inte kan ha fallit av före kl. 01.15 (om visiret drog med sig rampen sägs inte). Det innebär att 
slagsidan enligt varvets uppfattning inte kan ha orsakats av att visiret föll av. Brevet innehåller också uppgifter 
om att skeppet var läck innan slagsidan. 

Slutligen - Hellberg-Jörle refererar själva i sin bok till 'Varvets egen haveriutredning sid 5' i fotnoten på sid 89 i 
(20). Det gäller akt B125** i Estoniaarkivet 1.22 som hade belagts med Sekretess enligt SL 8:6 t.o.m. mars 
1998! När Hellberg skrev sin bok - mars 1996 - hade varvet inte publicerat någonting utan enbart skrivit till 
Kommissionen som hade hemligstämplat rubb och stubb. 

HELLBERG MED NÄSAN I HEMLIGSTÄMPLADE PAPPER OCH ...  

Anders Hellberg har alltså haft tillgång till hemligstämplat material - bland annat Huss rapport från januari 
1995 (skriven november/december 1994) och det tyska brevet från den 27 oktober 1995. Eftersom tyskarna 
inte i skrift och knappast muntligen förklarat sig överens med Kommissionen om någonting, måste Hellberg ha 
fått det intrycket på annat sätt, förslagsvis genom samtal med svenska kommissionsledamöter som delade den 
tyska uppfattningen att fartyget var illa underhållet, men ville tona ned kritiken mot olycksscenariot. Hellberg 
har också i sin bok (20) citerat valda delar ur protokollen med förhör av överlevande. Dessa var 
hemligstämplade till den 4 december 1997 och inte ens tillgängliga för tyskarna.92  

Att Hellberg rapporterat ett annan antal räddade än Kommissionen har beskrivits i 1.41. Om det rör sig om 
olycksfall i arbetet eller om Hellberg faktiskt fick sina uppgifter från Kommission, som senare, i sin tur, ändrade 
dem i (5) är ouppklarat. Stackars Hellberg utnyttjades av Kommissionen - han fick titta i hemligstämplade 
rapporter - och anade inte att de var förfalskade. Och skrev rappt i DN. 

Hellberg förklarar sig november 2000 

Anders Hellberg intervjuades av Börge Nilsson i tidningen Journalisten den 15 november 2000: 

"(Hellberg) stönar högljutt när han hör kritik från riksdagsmän om mediernas bevakning av turerna kring 
Estonia. Tidigare har han kritiserats av bland annat Knut Carlqvist i Finanstidningen.  

"Jag är så oerhört trött på att bli påhoppad jämt och ständigt för att gå regeringens ärenden eller 
haverikommissionens eller vems ärenden det nu är jag ska ha gått", 

säger han. 

En sökning i Dagens Nyheters artikelarkiv visar att Hellberg slagit fast att haverikommissionens representanter 
haft egna nationella intressen att försvara. 

"Frågan har inte blivit vad som verkligen hände denna fruktansvärda septembernatt på Östersjön för två och ett 
halvt år sedan, utan vad de tre ländernas kommissionsmedlemmar kunnat enas om egentligen hände", 
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skrev han i en analys den 27 maj 1997. 

Och fortsatte: 

"Risken finns nu att ’Estonia’-kommissionen går in i ett Palmesyndrom, där ingen total sanning någonsin kommer 
fram”. 

Han har också rapporterat att anhöriga och det tyska Meyervarvet som byggde Estonia hävdat att ett hål i 
skrovet skulle ha sänkt färjan och inte ett brustet bogvisir som haverikommissionen sagt. Skillnaden är 
betydelsefull för skuldfrågan – berodde haveriet på konstruktionsfel, slarv i underhållet eller något annat? 

Nu kontaktas Anders Hellberg ofta av personer som har nya eller vidareutvecklade teorier om hur det gick till 
när Estonia havererade. Men att ytterligare lansera sådana är inte motiverat, säger han. 

Anders Hellberg tror inte på explosionsteorierna, eftersom en sprängning skulle ha blivit så förödande i ett 
stålskrov att ingen ombord kunde ha missat den. 

"Då går det inte att hävda att någon hört bara några smällar. Därför är det inte sannolikt att det varit någon 
explosion. Men det är inte så att jag avskriver något för att jag vet hur ett stålskrov fungerar. Jag säger: Ge mig 
bevis"!  

I allhelgonahelgen, den 5 november (2000), skrev Anders Hellberg i Dagens Nyheter om uppgifterna från Gregg 
Bemis och Jutta Rabe att två metallbitar från Estonias skrov, visat sig bära spår av en explosion sedan de 
undersökts av två tyska institut. 

Artikeln toppade sidan fem i DN. Samma nyhet toppade SvD, GP, Ekot, Aktuellt och TV4 Nyheterna. 

"Om ett antal opartiska personer säger att där finns spår av en explosion, så får man se på det. Det är därför vi 
skrivit så stort om det, för att man inte kan säga att det är lögn. Men så länge det inte finns några bevis är det min 
skyldighet som reporter att påtala det", 

säger Anders Hellberg. 

Likadant är det med filmbilder från vraket som visar en gul rektangel fäst på skrovet. De har av bland annat det 
tyska varvets utredare Werner Hummel förklarats som en odetonerad sprängladdning. 

"De har pekat på några suddiga bilder och sagt: det här måste vara en sprängladdning. Varför? Det är ju påhittat 
alltihop. Det är något som konspirationsteoretiker har hittat på", 

säger han och hänvisar till att finsk polis undersökt bogvisiret och inte hittat några spår efter sprängmedel. 

Hellberg har i DN beskrivit de olika nationella intressen som haverikommissionen bevakat. Men han har svårt 
med konspiratoriska teorier om att rapporten skulle vara medvetet undermålig i syfte att skydda svenska 
myndigheter från kritik: 

"Det har jag väldigt svårt att tro. Det fungerar inte så i Sverige. Det tror jag de flesta journalister håller med om", 

säger Anders Hellberg". 

Journalist Börge Nilsson svalde Anders Hellbergs såpbubblor. Man erinrar sig: 

"Kanhända är han redan bränd och dömd 
- gavs kanske ingenting av vikt att leta. 
Kanhända slumrar han en dag berömd 
som dessa döda. - Man kan aldrig veta." 
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Nils Ferlin "Från Klara kyrkogård" (ur Kejsarens papegoja) 

 GE MIG BEVIS! 

Författaren till Katastrofutredning har gett kejsarens trötta papegoja Anders Hellberg 1996-2001 alla bevis 
som presenteras här i boken. Hellberg eller DN har inte ens tackat för uppgifterna. DN Debatt (Mats 
Bergstrand) säger att det är utrymmesbrist. Det är slött av dessa ärelystnadens gulbleka, krypande slavar! 

Under 1997 publicerade dock media ett stort antal kritiska artiklar månaderna innan slutrapportens 
publicering. Det verkade som om man ville ta udden ur ytterligare kritik mot slutrapporten när den skulle 
publiceras. 

Den slutliga frågan är: 

Varför var det nödvändigt att desinformera om en sjöolycka som 'Estonia's? 

Svaret finns kanske i 4.3, 4.4 och 4.5? 

FORTSATT CENSUR 

Intressant nog fortsatte dimridåerna 2000-2001. 

Bemis dykning 2.24 kritiserades i pressen innan den 
startade i augusti 2000. Sedan var det kritisk 
rapportering varje dag hur oprofessionellt dykning 
utfördes (utan att man hade en reporter ombord). Efter 
dykningen kritiserades hanteringen av de nya 
dykfilmerna, men - hast Du mir gesehen - besked gavs att 
filmerna skulle visas i estnisk och svensk TV och 
kommenteras av s.k. 'expert'paneler i november 2000 
(inga dykare/filmare som hade gjort jobbet inbjöds - de 
hade arresterats på plats enligt gravfridslagen 1.19. 
Konstigt nog visade resp. TV-bolag aldrig det 
intressantaste delarna av filmerna - den stora 
orapporterade, men nu dokumenterade, skadan i 
styrbords frontskott - utan ödade tid på en kort 
filmsnutt tagen med ROV utan dykare av ett påstått hål 
i sidan 20-30 meter akterut 3.10. 

 

Fig. 1.44.1 – Sprängskadan i 'Estonia's förskott - som 
Kommissionen och media och myndigheter säger inte 

existerar. 

 
En uppgift varför svensk och estnisk TV inte visade skadan i frontskottet är att just den delen av filmen var 
slarvigt och oprofessionellt gjord enligt 'expertis'. På så vis lyckades man stoppa visningen. Bilden ovan är 
annars rätt klar - en barnunge kan se att den orsakats av en sprängladdning från insidan! Författaren har sett 
de tjeckiska filmerna i orginal. Mcket klara och bättre än Kommissionens filmer. Skadan är i ett område 5 cm 
bakom visirets styrbordssida! Det orsakades när visiret sprängdes loss under vatten efter olyckan. Men svenska 
media brassade på med uppgifter - desinformation - att Bemis filmer inte visade något nytt och så var det hotet 
mot den officiella utredningen temporärt avvärjt. 

 

THORBJÖRN LARSSON - TV4 

Författaren har senare - februari 2001 - erbjudit alla de stora svenska tidningarna kopior på bilder av den nya, 
orapporterade skadan med förklaringar - att explosionerna ägde rum under vatten för att lossa visiret. Ingen 
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tidning har behagat svara. Författaren hade tillfälle att diskutera saken med högste chefen, Thorbjörn Larsson, 
för TV-4 som visade Bemisfilmen i november 2000 och har sedan givit denne materialet. Ingen reaktion. 
Thorbjörn Larsson är naturligtvis en desinformatör av Guds nåde - annars hade han aldrig blivit chef för olika 
dagsmediaföretag. 

ANDERS JÖRLE 

Anders Hellberg var inte ensam att deltaga i den officiella desinformationskampanjen i media 1994-1997. Han 
hade hjälp av Anders Jörle, då reporter hos Göteborgsposten. Jörle lämnade sedan journalistiken och fick att 
annat toppjobb 1998 där kunskap om desinformation är en absolut kvalifikation - informationschef hos Statens 
Kärnkraftsinspektion, SKI. Under 33 år har SKI förnekat att en allvarlig kärnkraftsolycka ägt rum i Sverige trots 
att det är allmänt känt att Ågesta experimentatomkraftverk utanför Stockholm höll på att explodera 1969 efter 
en olycka som hade kunnat sprida radioaktivt, dödligt damm över Stockholm. Vid det tillfället lyckades 
myndigheter och ansvariga lägga locket på och det är dessa kunskaper som används för att vilseleda 
allmänheten om den riktiga orsaken varför 'Estonia' sjönk. 

MATS BERGSTRAND OCH DAGENS NYHETER, DN DEBATT - FÖRVÅNING 

Sommaren 1996 befann sig författaren i Sverige på semester och ombads av en nära anhörig att skriva en 
artikel om den pågående 'Estonia'utredningen vilket skedde. Artikeln inlämnades till DN Debatt och DN 
reagerade snabbt och positivt. Jodå, artikeln skulle publiceras men borde skrivas om. Författaren besökte DN 
en augustisöndag, när redaktionen var tom, och träffade DN Debatt redaktör Mats Bergstrand som snitsade till 
artikeln - den blev riktigt bra. Författaren var både smickrad och imponerad. Den 15 augusti 1996 publicerade 
DN Debatt (Mats Bergstrand) artikeln. 

Reaktionen var omedelbar och vanhedrande - författaren var ointelligent, ovetenskaplig och oresonlig, etc., 
enligt Kommissionen (Forssberg och Schager) i ett TT-uttalande. Författaren blev naturligtvis tämligen förvånad 
- det var ju inte han det handlade om - utan 'Estonia'. I efterhand kan författaren enbart konstatera att han 
utnyttjades av Dagens Nyheter och dess ledning; en kritisk artikel publiceras under författarens signatur och 
Kommissionen tillåts avrätta författaren som ointelligent, ovetenskaplig och oresonlig. Perfekt avrättning. 

Författaren bad naturligtvis om replik - DN meddelade att det var utrymmesbrist i tidningen. Författaren har 
senare under åtta år bett om rätt att replikera - svar utrymmesbrist. Med tanke på så mycket smörja som trycks 
i DN kan man knappast tala om utrymmesbrist. Naturligtvis var det hela en del i en raffinerad 
vilseledningskampanj. 

HANS BERGSTRÖM, CHEFREDAKTÖR, DAGENS NYHETER 

Författaren har naturligtvis varit i kontakt (?) med DNs chefredaktör Hans Bergström. Kontakt? Hans Bergström 
vägrar naturligtvis att svara. Konsekvent - år efter år. Media har absolut makt och makt korrumperar absolut. 
Enklast är att strunta i uppgiftslämnare och enbart publicera desinformation. I lagom portioner. Det får ju inte 
bli för uppenbart. Det är en chefredaktörs enda uppgift. Som i DDR 1949-1989, t.ex. Och vilka resurser som 
läggs ner att filtrerar 'nyheterna' och 'faktauppgifterna' i Sverige. Hans Bergström är ingen smörgåsnisse - han 
är hovmästaren - som bugar för hovet och knullar nissarna. 

Och det är alltid försent att krypa till korset. 

"Den nya tiden löper runt omkring 
med skryt och skrän. - Och någon Movitz gråter. 
De döda sover, märker ingenting 
och intet lockar dem till livet åter." 

Nils Ferlin var tydligen inspirerad av Bellmans "Epistel nr 81": 
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"Märk hur vår skugga, märk, Movitz mon frère, 
Inom ett mörker sig sluter, 
Hur guld och purpur i skoveln den där 
byts till grus och klutar." ... 

Svenska media gick definitivt till botten med 'Estonia'. 

--- 

90 Det finns naturligtvis många undantag som framgår av citat mm i denna bok, men ingen journalist från svenska media (utom 
FinansTidningen Appendix 5 har någonsin intervjuat eller frågat författaren om råd eller synpunkter. 

91 Emellertid fick författaren ju chansen att göra ett inlägg på DN Debatt 960815 2.1. Tack vare DN Debatt har i alla fall en oppositionell 
synpunkt och ifrågasättande kunnat läggas fram. Författaren har också fått in artiklar i andra tidningar - SvD, GP, FTi, Corren, SST, Hbl, etc. 
men de uppföljningar som borde varit journalistiskt självklara uteblev. Inte ens när Kommissionen gick ut i TT (22) i augusti 1996 och 
förklarade författaren personligen ointelligent, ovetenskaplig och oresonlig reagerade media. Rättningen i leden bland reportrar och 
nyhetschefer var perfekt, med få undantag. Författaren har aldrig intervjuats i svensk press. Ingen från Kommissionen behagade någonsin 
att gå i svaromål. Efter DN Debatt artikeln är också DN spalter stängda för författaren. Det verkar ha varit ett misstag av redaktör Mats 
Bergstrand att författarens artikel blev publicerad. När författaren i februari 1998 presenterade sin bok (1) i Stockholm på en av 
FinansTidningen arrangerad frukost var andra media frånvarande. Anders Hellberg var dock där enligt uppgift - författaren känner inte till 
hans utseende - och snodde en bok - utan att betala. Konstigt uppförande - Anders Hellberg hade gärna fått ett ex gratis utan att 
presentera sig.  

92 Författarens slutsats är att Hellberg och Jörle, medvetet eller omedvetet (?), utnyttjats av Kommissionen för att sprida missvisande 
uppgifter, fast att det var bra att de rapporterade i sin bok att 140 överlevde 1.41 och inte 137 enligt (5). 
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'Det går inte att peka ut någon skyldig och bevisa att det begåtts något brott i samband med förlisningen. 

Det går inte att bevisa att någon i besättningen, vid rederiet, myndigheter eller vid varvet varit straffbart oaktsam. 

Det går inte att utreda hur besättningen agerade under olycksnatten. 

Såväl haverikommissionens slutrapport som det tyska varvets utredning är noggranna och seriösa, men ingen av dem utan 
varje tvivel kan klarlägga vad som verkligen orsakade haveriet. 

Underhållet av 'Estonia' har skötts utan anmärkningar från vare sig det svenska eller estniska rederiets sida.' 

Chefsåklagare Tomas Lindstrand, DN 980218, om sin sekretessbelagda (sic) förundersökning  

 

1.45 RÄTTSPROCESSEN - 2-3 MILLIARDER KRONOR ATT DELA PÅ 

Estoniautredningen har ännu inte prövats i domstol. Enligt TT 990927 skall 'Estonia's förlisning granskas av 
svensk domstol under år 2000. Sex anhöriga har stämt rederiet. Advokat Henning Sjöström tror att samtliga 
anhöriga och överlevande kan få ytterligare 2-3 milliarder kronor att dela på. De juridiska turerna har varit 
komplicerade. Många, som accepterade uppgörelsen med försäkringsbolaget Skuld och som därmed avsade sig 
rätten att processa mot rederiet, har stämt varvet, klassällskapet BV och svenska sjöfartsverket i Paris. Den 
processen är stoppad, pga stämningen mot rederiet i Stockholm inlämnad 1996. 

Fem93 svenska anhöriga, företrädda av advokat Mats Wikner, Rättvik, har valt att stämma rederierna 
Nordström & Thulin, Estline och deras ägare, företrädda av advokat J G Rudbeck, Stockholm - mål T 1253-96 i 
Stockholms Tingsrätt, avd. 4. En svensk anhörig, företrädd av advokat Henning Sjöström, Stockholm, har valt att 
stämma varje styrelseledamot personligen, sammanlagt 19 personer - mål T 1241-96. De svarande företräds av 
advokaterna Jan Melander, Jörgen Almelöv, Lars-Olov Svensson och J G Rudbeck, alla Stockholm. 

Beloppen de kärande kräver är små. Båda advokaterna understryker att det är sanningen om katastrofen de vill 
ha fram. 

Grunden för processen är hela Estoniamaterialet, från polisförhören till haverikommissionens tekniska 
undersökningar. Sjöström hävdar enligt TT att det inte är något fel på haverikommissionens arbete (han har än 
så länge inte läst denna avhandling) - däremot anser han att Kommissionens slutsatser är fel. Om de kärande 
vinner får det konsekvenser för alla anhöriga och överlevande enligt en klausul som garanterar dessa samma 
belopp som processen kan ge. Det innebär att totala skadeståndet kommer att bli 1,000 gånger större! 

Advokat Sjöström är övertygad om att sanningen om förlisningen kommer fram under en rättegång. 

'I korsförhörets renande eld kommer sanningen fram. Skall man komma någon vart så måste de människor som 
suttit och bestämt det ena eller andra, både experter och ledningarna för företagen, hamna under ed så vi kan 
pressa dem i förhör'.  

Nordström & Thulin, m.fl., företrädda av advokaterna Melander och Almelöv, har i sin tur stämt klassällskapet 
Bureau Veritas och varvet Jos L Meyer Gmbh (regresstalan) - mål T 1272-96. Bureau Veritas företräds av 
advokat Bengt Åke Johnsson, Stockholm. Varvet företräds av advokat Henrik Gahmberg, Helsingfors. 

Om rederiet, m.fl. förlorar, kommer de att i sin tur skylla på varvet. 

Den 30 december 1999 inlämnades den tyska expertgruppens 3.13 slutrapport till tingsrätten, med begäran att 
den skulle vara konfidentiell, trots att den skulle offentligöras under 2000. Den läcktes dock till pressen 
Appendix 5. 
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Rättsprocessen skall tydligen bestämma vem som var ansvarig för olyckan. När 'Herald of Free Enterprise'-
olyckan behandlades i engelsk domstol, befanns inte bara rederiet skyldigt, utan även individuellt ansvar hos 
rederipersonal och styrelse utdömdes. En berusad besättningsman hade underlåtit att stänga den förliga 
bogdörren, vilket befälet inte hade noterat. När man sedan avseglade med trim på fören, svallade bogvågen 
upp över bildäcket, varvid bildäcket översvämmades på ett par minuter. Resultatet var att färjan omedelbart 
kapsejsade och skulle ha slagit runt, om inte vattendjupet bara var 12 meter, dvs fartyget hamnade med sidan 
på havsbotten. Däckshuset vattenfylldes omedelbart och alla ombord var instängda i det halvt sjunkna fartyget, 
vilket dock innebar att inte alla ombord omkom. 

Hade vattendjupet varit större - >25 meter - hade 'Herald of Free Enterprise' omedelbart slagit helt runt och 
flutit upp och ned. 'Estonia' fick som bekant plötslig slagsida och rätade sedan upp sig, så att minst 250-300 
personer under 10-15 minuter lyckades ta sig ut. Sedan flöt 'Estonia' stabilt på sidan för att långsamt sjunka 
med aktern först. Hur exakt 'Estonia' sjönk har aldrig klarlagts. Kanske Tingsrätten i Stockholm kommer att 
klargöra hur det gick till?94  

--- 

93 Senare bara en eftersom fyra anhöriga tydligen inte hade råd att betala sina rättegångskostnader. 

94 Den 22 februari 2000 beslöt Tingsrätten att de anhöriga saknar rätt till ersättning med hänsyn till innehållet i 198 § i 1891 års svenska 
Sjölag, dvs de anhöriga har ingen möjlighet att få reda på om redaren kan anses vara ansvarig för olyckan. Beslutet lär överklagas i 
Hovrätten. 198 § har följande lydelse: "Krav på ersättning för personskada eller försening för passagerare får framställas endast av 
passageraren eller dennes rättsinnehavare eller, vid dödsfall, den som har rätt till skadestånd enligt 5 kap. 2 § skadeståndslagen 
(1972:207)". Skadeståndslagen innehåller en rätt till ersättning vid dödsfall för begravningskostnader mm. Tingsrätten anser, bl.a. att 
endast den, som är underhållsberättigad enligt 5 kap. 2 § skadeståndslagen, är berättigad till skadestånd och att skadeståndet enbart gäller 
förlust av underhåll. De kärande ingår inte i den kretsen. Det tog alltså Tingsrätten fyra år att meddela att de kärande inte hade rätt att få 
reda på sanningen om 'Estonia' med hänvisning till att de saknade rätt till ersättning enligt 1891 års Sjölag. Under den tiden vilade 
processen i Paris, där ansvarsfrågan är ställd ur en annan synvinkel - kan Sjöfartsverket, Bureau Veritas eller varvet vara ansvariga för 
olyckan? Den frågan är ännu ej besvarad - processen i Paris fortsätter under 2001. 
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'Jag kan förstå att personer från 'Estonia' först förklaras döda och senare befinns ha överlevt, men det är svårt att förstå 
motsatsen, dvs att först, under det första fem dagarna, personer anges som räddade och i liv och senare förklaras döda eller 
saknade utan att ha hittat kroppen' 

Sven Anér - 6 Juni 2001  

'Att U.S.A. kidnappar folk från Sverige är ingen nyhet, enligt (den svenska journalisten)Sven Anér. För mer än tio år sedan, 
den 28 september, 1994, 'försvann' nio estniska överlevande från 'Estonia'-olyckan på samma sätt. 
Dagen efter olyckan togs nio besättningspersoner bort från överlevandelistor med 146 rapporterade räddade, när en 
Gulfstream 4 (Reg.no. N971L) (ett flyplan), och en Boeing 727-200 (Reg. no. VR-CLM) (ett annat flygplan), lyfte från 
Stockholms Arlanda flygplats med 4 respektive 5 icke namngivna passagerare ombord. Anér har dokument från 
flygplatsarkivet som visar att landnings- och lyftningsavgifterna för de två flyplanen betalades av amerikanska ambassaden 
i Stockholm. 
Bland de som försvann efter att ha registrerats som överlevande från 'Estonia' var en av kaptenerna, Avo Piht, och fartygets 
chefsmaskinist, Lembit Leiger. Piht och Leiger skulle vara huvudvittnen beträffande fartygets sjövärdighet, dess last, och 
orsakerna till den mystiska sjunkningen, som tog 852 liv.' 

Christopher Bollyn - American Free Press - Januari 2005  

'No evidence what so ever has been found that any of these people survived.' 

Ines Uusmann, 10-07-1997  

 

1.46 DE O-DÖDA ESTERNA. 149 ÖVERLEVANDE 

En av de mer makabra händelserna under Estoniutredningen är att anhöriga till elva försvunna besättningsmän 
och kvinnor anser att de faktiskt överlevde. De elva är 

kapten Avo Piht (född 1954), 
tax-free försäljare Tina Müür (född 621021), 
maskinchef Lembit Leiger, 
fartygsläkare Viktor Bogdanov, 
styrman Kaimar Kikas med hustru Merit Kikas, 
mekaniker och fjärdemaskinist Agur Targama, 
varitéartisterna (tvillingsystrarna) Hannely (Anne) och Hanka-Hannika Veide, 
affärsbitroch päde Ago Tomingas och 
fartygsläkare Viktor Bogdanov). 

Saken nämns inte med ett ord i slutrapporten (5), men är allmänt känd, diskuterad och publicerad i Estland 
där de försvunna anses som o-döda. 

AVO PIHT RÄDDAD 

Kapten Avo Pihts hustru Sirje Piht fick kännedom om olyckan kl. 05.30 och fick sedan besked på radio Kuku kl. 
11.30, där en sagesmann från estniska transportministeriet meddelade, att hennes man hade räddats och 
överlevt. Flera personer ringde sedan upp och gladde sig och sonen kom hem och meddelade samma sak - han 
hade också hört det på radio. Klockan 14.30 ringde kapten Erich Moik, en gammal bekant till familjen Piht och 
kollega till Avo, från Rostock, till Sirje och meddelade att flera besättningsmän hade sett Avo Piht på tysk TV i 
ett reportage från Utö (troligtvis Mariehamn - författarens uppfattning), dit Piht och flera andra överlevande 
setts för att sedan skickas till Åbo. Ett annat vittne, Heinrich Tann, har också uppgivit att han sett TV-
reportaget, vars film sedan försvunnit. En sjukvårdare på Utö har meddelat att han talade med Piht som 
uppgav att han var extra kapten på 'Estonia'. Estniske statsministern Mart Laar försökte sedan träffa Piht i Åbo. 
Den 29 september meddelade Estline till svenska regeringen att Piht hade räddats! Under tre dagar trodde 
naturligtvis Sirje Piht att hennes man hade överlevt. Sedan ändrades beskedet att han var saknad. Men Sirje 
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Piht tror (naturligtvis) ändå att hennes man lever. I september 1996 kontaktade Sirje Piht svenska regeringen 
per brev om uppgifter att hennes make och sju andra ester hade räddats. Svenska regeringen hade då listor där 
Piht och flera andra estniska besättningsmedlemmar rapporterades som räddade. Trots detta meddelade en 
svenska myndighet (Rikspolisstyrelsen 1996-11-19, ref. Ai 9-96, K96/3559/2) att (i) "Det är idag helt omöjligt 
att i detalj utreda och på ett godtagbart sätt förklara hur dessa besked (att deras anhöriga överlevt) kunnat 
ges." och, helt ologiskt, (ii) att "Beträffande de i brevet omnämnda estniska besättningsmedlemmarna har 
det ej påträffats döda i samband med räddningsarbetet efter olyckan (trots att de omnämns som räddade på 
flera listor). De är därför att betraktas som saknade. Det är helt uteslutet (varför?), att de har räddats (trots 
att de omnämns som räddade på flera listor) och därefter på något sätt kommit att försvinna. Inga 
informationer har inkommit efter katastrofen (trots att de omnämns som räddade på flera listor) som 
sammantaget skulle kunna tyda på detta." I brev (Näringsdepartementet 10-07-1997 - ref K96/3559/2) 
meddelade minister Ines Uusmann Sirje Piht samma sak: "Unfortunately, no evidence what so ever has been 
found that any of these people survived" (trots att de omnämns som räddade på flera listor hos svenska 
regeringen). Uusmann ljög Sirje Piht rätt i ansiktet och fru Piht anade inte detta. 

Kapten Moik är bergsäker på att Piht och Leiger räddades. 

'Estonia's redare kan dölja kapten Piht (Eesti Päevaleht 990917) 

Enno Tammer (T) intervjuar kapten Erich Moik (M)  

... 

(T) Ni som erfaren sjöman - hur trovärdiga anser Ni de tre officiella olycksorsakerna till olyckan vara som JAIC 
presenterat: konstruktionsfel, det hårda vädret och den höga hastigheten? 

(M) ... I vilken turordning de skall presenteras ... det kan jag inte säga ... men det kan ha funnits även en fjärde ... 

(T) Just precis, det försöker jag också övertyga JAIC om att det kanske fanns även en fjärde orsak. 

(M) Ja, det kan finnas en fjärde. Jag kan inte bevisa det idag, men jag påminner att även tyskarna från varvet har 
hela tiden betonat att titta på fartygets tekniska skötsel. 

(T) Som ju beror på fartygets redare. 

(M) Det beror på redaren eller den som tar hand om den tekniska skötseln. 

(T) I 'Estonia's fall närmare bestämt? 

(M) För att vara mera konkret är det alltså framför allt Nordström & Thulin's sak. Varför har jag kommit fram till 
den tekniska skötseln under mina diskussioner och tankegångar ... ? Förstår Ni, frågorna börjar i vilket fall som 
helst med två personer. Det är kapten Avo Piht och maskinchef Lembit Leiger. Jag ställer frågan för vem det var 
nödvändigt att dessa personer skulle försvinna? 

(T) Om Ni ställer en sådan fråga så förutsätter Ni att de räddades. 

(M) Jag är 101% övertygad om att Piht räddades. Jag är även 101% säker på att Leiger fanns på Huddinge 
sjukhus i Stockholm. Det finns alldeles för många indirekta tecken på som bekräftar denna övertygelse. Så jag är 
övertygad om att dessa två män räddades. 

(T) Men det var nödvändigt att avlägsna dem, eftersom de visste för mycket? 

(M) Det var två par - kapten Arvo Andresson och maskinchef Harli Moosaar, och kapten Piht och maskinchef 
Lembit Leiger. Maskinchef Moosaar var en mycket trevlig person, men när jag jämfört honom med de andra 
maskincheferna så har han hamnat långt efter. Han var mycket ödmjuk, trängde inte till problemens djup och 
försökte inte kämpa emot. Med honom blev allt ytligt - huvudsaken var att allt skulle se fint och ordnat ut. Med 
kapten Andresson var det så att han hade kvar en viss stil från sovjettiden. Det var då kaptenen var på bryggan 
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som en representativ figur medan det var några säkerhetskommissarier eller partibossar som hade befälet 
ombord. Svenskarna var inte rädda för Andresson och Moosaar. 

Men både Leiger och Piht, som det har visat sig, råkade i stor konflikt med svenskarna. 

(T) På grund av att fartyget inte var i tekniskt skick? 

(M) Just det, tekniska frågor. Ägarna brydde sig inte om skötseln! Ja, från Nordström & Thulin's sida sattes det 
stopp och fartyget fick inte sättas i ordning som toppofficerarna krävde. Både Piht och Leiger var mycket 
medvetna om i vilket skick fartyget var, hur den tekniska driften sköttes och om hur krav på underhåll uppfylldes. 
Redarna kunde säkert bli rädda, för dessa män kan berätta saker som kommer att förorsaka stora problem, 
speciellt vad gäller försäkringen. 

(T) Och de plockade bort männen? 

(M) Ja, de plockade helt enkelt bort dem. 

(T) Och detta efter att de hade kommit iland som räddade? 

(M) Ja! Jag har en gång sagt till Andi Meister att projektledaren för reparationsvarvet i Åbo, Eric Mörd, erkände att 
Piht hade räddats. Han och jag var tillsammans på bryggan (på 'Diana 2' i Rostock olycksmorgonen). Jag visste att 
Piht fanns med på listan över räddade. Mörd sa till mig att hans fru är läkare, att hans fru väcktes på natten och 
att hon såg att Piht hade räddats, att Piht sattes i en bil och fördes någonstans. Hon trodde de var till Helsingfors. 
Förresten, inte bara Mörd sa det till mig utan ytterligare en person. Den andra personen kallades till polisen i Åbo. 
Eftersom denne hade sin fru på 'Estonia' gick han till polisen och trodde att det handlade om identifiering eller 
något sådant. Men direkt när han hade kommit till polisen i Åbo hade poliserna bara en fråga: varifrån fick ni 
informationen om Piht? Polisen i Åbo var inte intresserad av något annat. När jag senare läste igenom Meister's 
bok sa han till mig att just Mörd sagt samma sak till honom. Så det var två personer som hörde att Mörd tala om 
att Piht räddats. 

(T) Men Mörd? 

(M) Han kom själv ombord på båten ('Diana 2') i Åbo tre veckor senare, hade blivit mycket magrare och ... såg 
allmänt annorlunda ut. Jag drog honom åt sidan och frågade: var är kapten Piht? Han: jag vet ej. Jag: men du sa ju. 
Han: Nej, jag har inte sagt någonting. Han förnekade helt och hållet. 

(T) Ni var i Rostock dagen efter att 'Estonia' hade förlist och era besättningsmedlemmar såg Piht på TV. 

(M) Ja, och jag tror på det absolut. Det är omöjligt att de såg fel. De följde mycket noggrannt eftersom två av 
besättningsmännen hade sina fruar på 'Estonia' och två andra hade goda vänner och bekanta på 'Estonia'. De 
kunde inte ha sett fel, de kände kapten Piht mycket väl. 

(T) 'Estonia's redares ansvar är i vilket fall som helst ett ämne som har hamnat i skuggan vid sidan av andra 
frågor. 

(M) Det stämmer och det är antagligen medvetet. Men jag förmodar att det hela måste ha varit någon 
överenskommelse, kompromiss. 

... 

(T) Vad Ni vet så var Piht och Leiger osams med svenskarna eftersom de krävde större uppmärksamhet på 
fartygets tekniska skötsel? 

(M) Ja, så vitt jag vet så här efteråt så var det tekniska problem som låg bakom olyckan. Det fanns en lista över 
reparationsarbeten och en del arbeten blev överstrukna. 

(T) Eftersom det inte fanns pengar? 
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(M) Eftersom det inte fanns pengar, inget behov och så vidare. 

(T) Finns det på papper eller finns det bara i Leigers och Pihts huvuden? 

(M) Nej, det finns inget på papper. Eftersom jag själv arbetat för Estline så vet jag mycket väl att man försökte 
dröja så länge som möjligt med allting ... tills det inte fanns annat att göra. Att nu kanske vi ändå måste laga det 
och det hålet. Regina körde i två år och när det var slagsida så kunde inte akterrampen stängas. 

... 

(T) Ni kommer med en hård anklagelse mot Nordström & Thulin att det är just de som plockade bort Piht och 
Leiger och döljer ... 

(M) Anklagelse är det inte, det är en förmodan. Det är en av de möjliga versionerna. Ingen annan skulle behöva 
göra det. 

(T) Vilket syfte har då 'Estonia's redare - att få försäkringspengar? 

(M) Det är ett stort belopp. Om försäkringsbolaget hade haft säker information om att fartyget inte var i tekniskt 
skick, då skulle pengarna inte ha utbetalats ... 

(T) Om Er förmodan stämmer då handlar det om ett internationellt brott. Och förutom Piht och Leiger finns det 
misstanke om att ytterligare sex personer räddades. 

(M) De övriga kan jag inte koppla ihop med Piht och Leiger. 

(T) Er förmodan innebär en mycket raffinerad kidnappning. 

(M) Det är människorov! Men det vore mycket enkelt att ta reda på om Leiger räddades. ... titta i hytten ... 

(T) Ni har en viss koppling till Leiger eftersom det var just genom Er som de anhöriga fick meddelande att Leiger 
överlevde. 

(M) Det var så här att jag var i Rostock när jag hörde från Tallinn att han hade räddats och var på sjukhus i Sverige. 
En kusin till min fru bor i Stockholm. Jag fick ett telefonnummer dit de anhöriga i Stockholm kunde ringa. Jag 
vidarebefordrade numret till kusinen och bad henne ringa och fråga om Leiger. Det var på ondag morgon 
(olycksdagen), på kvällen ringde hon till mig och sa att de inte visste någonting och att hon hade lämnat sitt 
hemnummer. Om de fick veta något skulle de ringa till henne. Tiden gick och på lördagen meddelade hon mig att 
javisst, de ringde från polisen och meddelade att Leiger blir utskriven från sjukhuset. Jag gjorde som en ärlig 
människa, meddelade Leigers (i Estland) att mannen kommer, det är bara att gå och ta emot. Leiger har 
fortfarande inte kommit. 

(T) Ni har en särskild vrede mot svenskarna, ni klandrar hela tiden redarna till 'Estonia'. 

(M) Lyssna, på morgonen efter 'Estonia's förlisning var jag i Rostock på bryggan till 'Diana 2'. Vi var tre män. På 
natten hade jag fått veta om katastrofen. På bryggan var förutom jag projektledare Mörd från reparationsvarvet i 
Åbo och rederiinspektör Ulf Hobro 4.5 från Nordström & Thulin, dvs han som hade hand om fartygets tekniska 
drift och var direkt ansvarig för det. Det fanns en mobiltelefon på bryggan och jag ringde till min fru i Tallinn. Hon 
läste upp namnen på tio första överlevande för mig. Det fanns tre bekanta namn bland dessa - kapten Piht, 
butikschefen Tiina Müür och andremaskinist Peeter Tüür. Min första naturliga reaktion som jag uttalade utan att 
dölja var att gudskelov, åtminstone en av kaptenerna räddades. Och ni skulle se rederiinspektörens reaktion ... 
Han bleknade och började upprepa att, nej, nej, kaptenen måste direkt isoleras från journalisterna. Han ringde 
direkt till någon och förklarade något på svenska. Jag var förvånad, det sitter något i deras psyke ... Hur skall man 
säga ...? 

(T) Att dölja? 

(M) Ja, att dölja. Att undvika att någon skulle veta någonting mer. Så jag utesluter absolut inte Nordström & 
Thulin's roll i att kapten Piht och maskinchef Leiger döljs ... 
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(T) Då måste den svenska staten också vara medveten om det? 

(M) Men staten ansvarar inte för privatföretag. 

... 

(T) Man kan ju inte utesluta att nyckelpersonerna Piht och Leiger lever. Och då kommer frågan hur länge de 
kommer att döljas. 

(M) Det finns en möjlighet att de lever. Jag talar om sådana sakar som bevisar för mig att de räddades. ... jag 
tvekar inte att Piht och Leiger räddades....  

Efter denna uppriktiga intervju fick tydligen Moik sparken från Estline eller slutade han på egen begäran. 

Den svenska journalisten Sven Anér har hittat 15 listor/dokument där, bl.a. Piht och Leiger uppges ha överlevt. 
Piht finns på Anér's listor nos. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14 och 15. Leiger nämns på Anér's listor nos. 4, 6, 7, 8, 9, 10 och 
14. Lista 14 är Åbo-polisens lista över överlevande som påträffats i svenska UDs arkiv! Den har en särskild 
historia: 

15 LISTOR MED ÖVERLEVANDE, ELLER ...  

Journalist Sven Anér har hittat totalt 15 listor med överlevande - som ej överlevt.  

Lista 1. 29.9.1994 kl 0600. Listan erhållen från Baltic News Service, BNS. Den bifogade sidan upptar namnen: 
Tiina Müür, Avo Piht, Ago Tomingas, Hannely Veide, Hannika Veide (och sex personer som uppges befinna sig 
på Huddinge sjukhus, trots att de var i Finland). 

Lista 2. Estlines lista, fått av Radio Kuku i Tallinn. Har ingen säker datering. Den bifogade sidan upptar namnen: 
Avo Piht, Ago Tomingas.  

Lista 3. Sänd av estniska inrikesministeriet 28.9.94 kl 17.22 till Radio Kuku. Den bifogade sidan upptar namnen: 
Ulo Kikas, Tiit Meos, Tiina Müür, Avo Piht, Anne (sic) Veide.  

Lista 4. Fått av BNS, som kallar den "Final list", 30.9.94 kl 16.42. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit 
Leiger. 

Lista 5. Fått av BNS. Estniska inrikesministeriets lista 29.9.94 kl 17.59. På bifogad sida: Avo Piht. 

Lista 6. Från svenska ambassaden i Tallinn 28-29.9.94 till svenska UD. Listan bygger på Åbopolisens 
rapportering direkt till den svenska polisen; se närmare under listorna 14, 15. Den bifogade sidan upptar 
namnen: Lembit Leiger, Tiit Meos. 

Lista 7. Fått av BNS. Detta är alltså den regeringsledda estniska kriskommissionens officiella lista fran 30.9.94. 
Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger. 

Lista 8. Fått av BNS. Daterad 5.10.94. Officiell estnisk lista. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger, 
som markeras med "j"=räddad. 

Lista 9. Från estniska inrikesministeriet, daterad ca 5.10.94. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger, 
som markeras med "j"=räddad. 

Lista 10. Denna lista har funnits hos den svenska rikskriminalen från 28.9.94. Här markers hur ofta estniska 
personer efterfrågats hos den svenska rikskriminalen. För Lembit Leiger 5 träff=ja, anträffad. 
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Lista 11. Från BNS, en av deras första listor, 28.9.94 kl 13.25, med noteringen i ingressen /översättning från 
estniskan/: "De första räddade personer man känner till är:" Den bifogade sidan (som är enda sida) upptar 
namnen: Avo Piht, Tiina Müür, Kalev Vahtras. 

Lista 12. Möjligen den absolut första listan: 28.9.94 kl 11.50. Gått från den finska ambassaden i Tallinn till 
Tallinns hamn och därifrån till Radio Kuku i Tallinn. Handskriven, upptar tolv namn, bland dem: Tiina Müür, 
Kalev Vahtras, Avo Piht. 

Lista 13. Från finsk polis till den estniska kontrollmyndigheten, antagligen tidig lista. En sida, enda lista som ej 
upptar något av de elva aktuella namnen. 

Lista 14. Denna lista, 3 sidor, har upprättats av polisen i Åbo "28.9.1994, kello 22.00" varifrån den faxats till 
svenska rikskrim och därifrån till sv amb i Tallinn, vilken fick listan med de för hand tillskrivna namnen. Sidan 
upptar de åtta för hand tillskrivna namnen, vilka därefter av svenska ambassaden i Tallinn upptagits i dess lista 
till UD, nr 6, ovan, i denna förteckning. De åtta namnen är: Lembit Leiger, Tiit Meos, Tiina Müür, Avo Piht, Ago 
Tomingas, Kalev Vahtras, Hannely Veide, Hanka Veide. 

Lista 15. Sidan 3 av föregående dokument, lista 14. De handskrivna, svårtydda namnen som kan läsas 
spegelvända är ej helt identiska med dem som står handskrivna på högra sidan av lista 14. Bl a namnet "Piht, 
Avo" är dock mycket tydligt läsbart. Sidan bär Åbopolisens officiella stämpel, kontrasignerad Veikko Koiranen, 
rikoskomisurie". 

Kommentarer: De 11 personer som på 14 av ovanstående listor registreras som räddade är: Bogdanov, Kikas, 
Leiger, Meos, Müür, Piht, Targama, Tomingas, Vahtras, Hannely Veide, Hanka Veide. Endast på den finska 
polislistan nr 13 finns inget av dessa namn upptaget. Meos och Vahtras har uppgetts vara påträffade döda, men 
jag har ingen bekräftelse på den uppgiften. Enligt Hforspolisens officiella lista från mars 1995 ska alla elva vara 
omkomna. Enligt samtliga 15 listor ovan, utom nr 13, är alla elva räddade. Samtliga sidor, ingående i samtliga 
listor, torde uppgå till över 300, av vilka jag innehar något över 100. Självfallet vore det en uppgift för forskning 
och medier att skaffa fram en komplett uppsättning. 

Lista 14 ovan, har uppenbarligen sänts i detta skick från polisen i Åbo till rikskriminalen i Stockholm (eller 
möjligen till Stockholms polismyndighet). Därefter har listan från Stockholm skickats tillbaka till den svenska 
ambassaden i Tallinn, vilken i sin tur, (på lista nr 6) kompletterat den maskinskrivna listan till vänster med de 
handskrivna namnen till höger. Av detta har blivit en tämligen komplett lista som hamnat hos svenska UD, 
innehållande åtta av de elva namnen! Men denna lista har varit totalt okänd för svenska medier och svensk 
allmänhet fram till i maj i år, 2001, då PALME-nytt (Sven Anér's tidskrift) efter fyra veckors påstötningar fick 
fram den ur svenska UD:s arkiv! 

Korrespondens 6 juni 2001 

Finlands Ambassad i Stockholm. 

Polismyndigheten i Åbo. Kommissarie Veikko Koiranen (eller stf) 

Jag är journalist och författare i Sverige och har ägnat en del tid åt Estoniafrågan; jag har även tillskrivit 
polismyndigheten i Åbo tidigare. Jag skulle sätta stort värde på en kommentar till de båda handlingar som jag 
faxar separat. Dessa handlingar är: 

A Lista markerad "LIST NO. 4". Enligt mina informationer har denna lista över räddade från Estonia, daterad 
28.9 94 kl 11 SO, av Eino Selirand vid Tallinns hamn överlämnats till Finlands ambassad i Tallinn; (lista nr 12 
ovan). 

B Lista markerad "LIST NO. 2". Enligt påteckning på dokumentet har denna lista före kl 13.25 den 28.9 94 av 
Tönu Karu i Tallinns stadshus överlämnats till Baltic News Service i Tallinn. Listan presenteras, som synes, som 
innehållande "de första uppgifterna om räddade"; (lista nr 1l ovan). 
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Jag koncentrerar mig på två namn, vilka återfinns på båda listorna, nämligen: 

Tiina Müür och Avo Piht.  

När jag då går till Åbo-polisens maskinskrivna lista från samma dag kl 20.00, stämplad och undertecknad av 
Veikko Koiranen, saknas, som ni vet, dessa två namn på denna maskinskrivna lista. 

Min fråga blir: Hur kommer det sig att de båda namnen, under dagen den 28 september 1994, försvinner från 
polisens Åbo-lista, trots att de finns upptagna på två tidiga och mycket officiella listor, härstammande från 
Tallinns hamn, Finlands ambassad i Tallinn, Tallinns stadshus samt Estlands officiella nyhetsbyrå Baltic News 
Service?  

Dessa två personer, Müür och Piht, har ju ej påträffats drunknade. Vilken form av bevis för att de båda inte 
skulle ha överlevt erhöll Åbo-polisen under dagen den 28 september 1994? Har Åbo-polisen kontrollerat med 
Tallinns hamn, Finlands ambassad i Tallinn, Tallinns stadshus samt Baltic News Service och därvid erfarit att 
samtliga fyra instanser misstagit sig? 

Jag kan mycket väl förstå att personer från Estonia först förklaras omkomna och därefter räddade, men det är 
mycket svårt att förstå det motsatta förhållandet, nämligen att personer först förklaras räddade och därefter 
omkomna, utan att deras kroppar påträffats. Jag sätter nu värde på ett snart svar. Om Åbo-polisen har 
dokument i anslutning till min fråga ber jag att få kopior av dessa dokument, jämlikt gällande författning 
rörande utlämnande av allmänna handlingar. Vänlig och engagerad hälsning, Sven Anér 

*** 

Anér fick aldrig ett svar trots att den finska nationella polismyndigheten 1994 hade ansvaret för identifiering 
av alla påträffade samt var myndighet till vilken alla uppgifter om räddade efter katastrofen skickades.  

De andra anhöriga hade liknande upplevelser som Sirje Piht och Moik. Illu Erma, hustru till Viktor Bogdanov, 
fick ett telefonsamtal efter olyckan, där en överlevande, pursern Andres Vihmare (se fotnot 1.41), meddelade 
att Viktor hade överlevt med honom på 'Mariella'. Erma och hennes döttrar är säkra på att Viktor överlevde. 

Ulo och Aino Veide, föräldrar till de försvunna tvillingsystrarna, är likaledes övertygade om att barnen 
överlevde. Aino har uppgivit att ena dottern ringde henne efter olyckan (från Huddinge sjukhus?) och 
meddelade detta och att sedan samtalet avbröts. Ytterligare två samtal kom som avbröts. Och på en lista står 
det att Anne Veide överlevde, dvs smeknamnet angavs, som bara få personer kände till. Andra listor uppgav att 
båda räddats. Systrarna hade bara varit ombord en halv dag och ytterst få kände till smeknamnet. Mamma 
Aino hade följt dem fartyget och oroade sig, som alla mammor, när barnen reste bort. Varitéshowen hade just 
avslutats, när olyckan skedde - slagsidan uppstod - så alla artister hade möjlighet att komma ut. Två artister 
överlevde, två hittades drunknade och tre, inklusive systrarna Veide, saknas. Räddades de av svenska 
helikoptern Y 64? 

Den 30 oktober 1994, dvs en månad efter olyckan, ringde, enligt uppgift någon till Kikas familj - mamma Viive 
Kikas och pappa Ülo Kikas - och sade till Viive att 'de kommer hem', dvs son och svärdotter. 

Naturligtvis har Kommissionen informellt meddelat ovan anhöriga att de har misstagit sig, etc. Men numera, 
när det är ett faktum att Kommissionens medlemmar saknar all trovärdighet efter att under tre år skrivit ihop 
en skamlöst förljugen slutrapport, så bör ovan uppgifter åter utredas. Så enkelt är det. Det kan vara så att 
Lembit Leiger, Viktor Bogdanov och Tiina Müür var det tre personerna som var på 'Mariella' men aldrig 
rapporterades. Kan det vara så att kapten Arvo Piht delade livflotte med systrarna Veide och att Piht räddades 
Y 64? Och att detta ledde till att svensk polis 1.41 landade på 'Mariella' i helikopter för att ta hand om andra 
vittnen? 
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Kikas skulle ha startat sin vakt kl. 01.00 och blev kanske kallad till bryggan tidigare, eftersom det sannolikt var 
problem (läckage) med 'Estonia' innan dess. Han kanske tog sin hustru med sig och räddade sig i MoB-båten, 
som tydligen sjösattes, 2.25 och 3.18. 

Just det faktum att livbåten närmast bryggan sannolikt sjösattes och då naturligtvis hade personer ombord har 
aldrig utretts. Eventuella överlevande från denna livbåt skulle ju ha kunnat ge en detaljerad beskrivning av vad 
som hände på bryggan den sista timmen. De kan ju fiskats upp med helikopter (Y 64?) varvid livbåten senare 
bärgades av MS Hylje. Och vilka bevis finns för att kapten Arvo Andresson verkligen omkom? Kapten Andresson 
borde ha varit en av de första som skulle ha informerats om ett alarm långt innan kl. 01.00. Kanske Andresson 
räddades och var den första som gömdes undan - och man trodde därmed att man kunde presentera en falsk 
olycksutredning. Men så dök det upp nio, tio andra överlevande besättningsmän som visste att Andresson 
räddats. Och även dessa fick försvinna! Tanken svindlar. Författaren tror att flera o-döda ovan räddades av 
'Mariella' och dess kapten Jan-Thore Thörnroos 1.41. Anledningen är helt enkel att de vägrar att tala om vilka 
som räddades. Övriga o-döda räddades sannolikt av svenska helikoptern Y 64. 

ÖVERLEVANDE - FLOTTAR - FÄRJOR - HELIKOPTRAR 

137 kända överlevande (de var 138 men en avled på sjukhus och har ej förhörts) och 12 ester, som antas ha 
överlevt anges i Tabell 1. Efter olyckan publicerades flera listor där dessa 149 personer namngavs i olika 
sammanhang och man får anta att de faktiskt överlevde. De 149 personerna kunde i de flesta fall ta sig till olika 
flottar eller livbåtar enligt Tabell 2. Fler flottar än uppgivits av Kommissionen användes. Olika färjor och 
helikoptrar räddade senare de överlevande enligt Tabell 3 och Tabell 4. 

De 12 överlevande, som senare uppgivits som försvunna, antas dels ha räddats av 'Mariella' (3 personer i en 
flotte "X") och dels av den svenska helikoptern Y 64 (9 personer i två flottar, "X1" och "X2") vid tre-tiden på 
morgonen. 

Kommissionen/slutrapporten (5) sid 104 uppger att 'Mariella' vinchade ner fyra flottar så att de som befann sig 
ombord på 'Estonia's flottar kunde ta sig över till dessa och att 13 personer räddades på detta sätt. Tre 'Estonia' 
flottar har identifierats, "N", "O" och "Z" med just 7 + 2 + 4 =13 personer som vinchades upp i tre 'Mariella' 
flottar. Det får emellertid antas att en fjärde flotte sänktes ner från 'Mariella', precis som slutrapporten uppger, 
och att tre personer ur flotte "X" räddades. Sedan räddade två utmattade personer ur en femte flotte av 
'Mariella's besättning. Slutrapporten säger att 15 personer räddades ur sjön, men Jörle-Hellberg (20) 
rapporterar 18 överlevande ur sjön. De tre extra personerna antas senare ha evakuerats med polishelikopter 
från 'Mariella' till Huddinge sjukhus. 

Kommissionen/slutrapporten (5) sid 111-112 uppger att Y 64 startade kl. 04.45 och nådde olycksplatsen kl. 
05.52 och räddade en person. Enligt mediauppgifter var emellertid Y 64 redan i luften vid tvåtiden och räddade 
9 personer (varav en skulle ha dött) ur två flottar och dessa nio skulle ha bringats till Huddinge sjukhus redan kl. 
04.40. Kapten Piht skulle efter att ha anlänt till Huddinge sjukhus flugits via Mariehamn och Utö till Abo för att 
delta i olycksutredningen. 

Uppgifterna i tabeller 1-4 har sammanställts av personer i Estland, Finland, Sverige och Tyskland som inte är 
nöjda med Kommissionens motsägelsefulla beskrivningar och slutsatser och publiceras här för allmän 
kännedom. 
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1.47 'ESTONIA'S HASTIGHET FÖRE OLYCKAN. AKTERSKEPPET 

Slutrapporten (5) anger att hastigheten var 14.5-15.0 knop ända tills en à två minuter efter slagsidan uppstod 
1.9 fig. 13.2. Treu har uppgivit att maskinerna gick oavbrutet och att inga order gavs att sänka farten. 

Å andra sidan finns det uppgifter att hastigheten sänktes redan en timme före slagsidan (se fotnot 1.4) 
baserade på den försvunna Utöplotten. Slutrapporten kommenterar inte dessa uppgifter. Kommissionen 
betonar istället det hårda vädret och de enorma vågorna som slog emot visiret, etc., men är tvingad att 
bekräfta att hastigheten aldrig sänktes, eftersom 'olyckan' - slagsidan - kom som en total överraskning för 
besättningen. 

Slutrapporten beskriver inte vad som händer vid akterskeppet i hårt väder. Om förskeppet lyfts upp över 
vågorna trycks naturligtvis akterskeppet ner långt under vågorna Appendix 2. Om å andra sidan förskeppet och 
visiret trycks ner under vågorna, så att visiret kan slås av, lyfts akterskeppet upp över vågorna. Det innebär att 
propellrarna kan komma över vattnet och piska i luften - maskinerna går upp i varv, rusar. 

Ingenstans i slutrapporten anges om hastigheten sänktes, pga att propellrarna akterut var ute ur vattnet, vilket 
man förväntar i hårt väder. När Kommissionen gjorde modellprov med 'Estonia' i juni 1995 Appendix 2 visar 
man enbart vad som påståtts ha hänt vid förskeppet i hårt väder - slagkrafter på flera hundra ton slog till visiret 
varannan minut. Författaren anser att modellproven är tillrättalagda - förfalskade - för att ange att 
vågkrafterna på visiret var högre än i verkligheten och att man uteslöt alla uppgifter vad som hände vid 
akterskeppet. 

Orsaken är att den relativa rörelsen mellan förskepp och vattenyta anges ha amplituden >fem meter i 
modellförsöken. Erfarenhetsmässigt vet man att relativa rörelsen är cirka hälften i akterskeppet, dvs > 2.5 
meter, vilket innebär att propellrarna skulle ha kommit över vattenlinjen ofta i det hårda vädret, varvid man 
automatiskt var tvingad att sänka hastigheten (precis som alla andra färjor som seglade på samma rutt). 
Kommissionen har aldrig utrett eller nämnt detta faktum. I stället har man accepterat besättningens utsaga att 
det var full fart framåt ända tills två minuter efter slagsidan uppstod utan att kritisera besättningen eller fråga 
vem som sedan sänkte farten. Finland har senare 3.6 infört hastighetsbegränsningar för sina färjor med 
hänvisning till att klassällskapens regler för bogvisir underskattar vågkrafterna i förskeppet utan att ange att 
hastigheten sänks automatiskt, pga att propellerna kommer ut ur vattnet i hårt väder (jämför 1.17.4 där fartens 
inflytande först kommenterades av Kommissionen). 

Den tyska expertgruppen hävdar i sin slutrapport 3.18 att styrbords akterramp var delvis öppen under resan - 
det skall man kunna se på videofilmer av vraket. Det kan ha bidragit till det snabba sjunkförloppet, om fartyget 
var läck som författaren antar. När fartyget sjönk med aktern först (pga läckage), kunde vatten strömma in på 
bildäcket genom den delvis öppna akterrampen, dvs fartyget kunde inte flyta på överbyggnaden, däck 2-4. 
Kommissionen har naturligtvis inte studerat den saken - akterrampen nämns inte med ett ord i slutrapporten 
(5). 

  



309 
 

1.48 LÖGNAKTIGA VITTNESMÅL. SJÖFARTSVERKET SOVER 

Först en rekapitulering. 

Enligt slutrapporten (5) om Estoniaolyckan uppstod alltså slagsida kl. 01.15, när 'Estonia' hade västlig kurs och 
tappade visiret. Kl. 01.16 var slagsidan 15 grader, kl. 01.20 30 grader och då hade 'Estonia' girat 180° och 
förlorat en massa 'fragment' cirka 1 000 meter väster om visiret och det var omöjligt för personer att komma 
ut, kl. 01.22 -01.24 gavs livbåtsalarm då slagsidan var (ca) 30-40 grader, när det var absolut för sent för 
personer att ta sig ut, kl. 01.30 var slagsidan 60-70 grader (eller mera). Kl. 01.52 sjönk 'Estonia' plötsligt utan att 
ha kapsejsat efter att ha drivit 2 500 meter österut. 

Sjunkförloppet mellan kl. 01.30 och 01.52, dvs 22 minuter, är helt oförklarat i slutrapporten (5). Det kan ej 
heller förklaras eftersom alla officiella uppgifter är uppdiktade. 

Enligt en majoritet överlevande 2.1 uppstod nämligen slagsidan redan kl. 01.02, dvs 13 minuter tidigare än 
officiell uppgift, dvs alla tider/slagsida är obevisade. Livbåtsalarm sändes alltså, om det sändes 1.33, först sju 
eller 20 minuter efter den plötsliga slagsidan. Styrman på 'Mariella' anser att 'Estonia' sjönk redan kl. 01.36 och 
att 'Estonia' låg stilla hela tiden sedan första 'Mayday' cirka kl. 01.24 tills hon försvann kl. 01.36. 

Oavsett detta - besättningen förhördes samma dag och senare efter olyckan och de tre hjältarna i 
maskinrummet meddelade följande (ordagrannt ur slutrapporten (5) och senare protokoll) om vad som hände i 
maskinkontrollrummet efter slagsidan där de hörde livbåtsalarmet och hur de sedan kom ur. Av beskrivningen 
torde framgå att dessa vittnesmål inte är trovärdiga. De ljuger ... rakt upp och ned! Utan att rodna. 

MARGUS TREU - OKTOBER 1994 - TREU PRATAR MED BRYGGAN - INGEN KAPSEJSNING 

Tredjemaskinist Treus vittnesmål - han befann sig i kontrollrummet på däck 1 nere i skrovet under bildäcket i 
överbyggnaden, när olyckan hände, dvs slagsidan uppstod (6.2.3 i (5)) i sju förhör :  

"Han (Treu) såg i monitorn att vakthavande matrosen 
(Linde) var på bildäck omkring kl. 01.00 eller fem minuter 
senare. ... Han (Treu) ... såg , kl. 01.15 , ... en väldig 
vattenmängd pressades in från rampens sidor (dvs 
rampen var stängd - visiret satt kvar efter slagsidan 
uppstod!). ... Slagsidan åt styrbord blev permanent (dvs 
fartyget kapsejsade inte) ... Just då kom (Sillaste) och 
(Kadak) in i kontrollrummet ... Inom ett par minuter ... Då 
ringde fjärdestyrman (Kikas) och frågade om slagsidan 
kunde kompenseras genom att fylla mer vatten i babords 
krängningstank. ... Ungefär en minut efter larmet "Mr 
Skylight to number one and two" sändes livbåtsalarmet 
(kl. 01.24 - 30-40° slagsida - omöjligt att komma ut!)) ... 
(Treu) rapporterade till fjärdestyrman (Kikas) via den 
bärbara radion att huvudmotorerna hade stannat. ... 
slagsidan var ca 70 grader ... 

Fig. 1.48.1 - "med >2 000 ton vatten i 
överbyggnaden kl. 01.24 ..." 

(Treu) blev då också kontaktad av fjärdestyrman (Kikas) ... om det var möjligt att länsa färskvatten från 
styrbords tankar. ... det fanns (inte) något mera att göra i kontrollrummet och (Treu) meddelade 
bryggan att (Treu) tänkte gå upp och kontrollera nödgeneratorns funktion. ... alla vattentäta dörrar var 
stängda. I ett ... vittnesmål har (Treu) sagt att han lämnade omkring kl. 01.30 och att slagsidan då var 
70-75 grader. ... .(Treu) har också sagt att han lämnade tidigast omkring kl. 01.25 ... . (Treu) tog 
maskinpersonalens egen trappa upp till däck 8 till nödgeneratorn.... (Treu) kontrollerade 
nödgeneratorn som fortfarande gick. Fartyget låg då på sidan ... slagsidan var 90 grader ... 
nödgeneratorn (stannade) ... (Treu) förflyttade sig längs skrovet (?) akteröver ... När nödgeneratorn 
stannade föll däcksbeläggningen av hårdplast över honom ... (Treu) såg att några passagerare hade 
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öppnat livflottecontainrar ..."  

Hur kontrollerar man en nödgenerator, när slagsidan är 
90 grader - se figur nedan? Notera hur Treu först ser 
vatten tränga in vid den stängda rampen och sedan 
under de dramatiska minuterna, när slagsidan ökar till 
>70 grader, lugnt pratar med bryggan fyra gånger (sic) -
om att fylla babords krängningstank, om att motorerna 
stannat, om att länsa styrbords färskvattentankar och 
att han tänkte gå (sic) upp. Vilken dödsföraktande 
hjälte. Var han inte rädd att stängas inne? Och hur går 
man upp, när slagsidan är >70 grader? En egen trappa? 
Finns inte! Genom skorstenen? Tyvärr fanns det ingen 
skorsten i kontrollrummet! Skorstenen satt 20 meter 
längre akterut i maskinrummet. Treu var instängd i sitt 
kontrollrum - de vattentäta dörrarna var stängda! 

Enligt Estoniasamlingen 2006 meddelar Treu följande 
vid förhören på frågan hur han tog sig upp till däck 8. 
Han berättar att : 

Fig. 1.48.2 - Treu t.v., Sillaste t.h. vid presskoferens 
olycksdagen. 

"det fanns trappor från maskinrummet till de olika däcken. På så sätt kunde man komma upp till däck 8 utan att 
behöva gå i passagerarnas korridorer. Det var ingen nödutgång. Nödutgången räckte bara till andra och tredje 
däck." 

Det stämmer fast den trappan fanns långt akterut bortom flera vattentäta dörrar och dit kunde Treu aldrig ha 
kommit från kontrollrummet när slagsidan var >40°. Och sedan hade han aldrig kommit upp för trappan! 

MARGUS TREU - FEBRUARI 1996 

Treu utfrågades sista gången den 28 februari 1996 som vittne av estniska Transportutredningsbyrån (V. Karmi): 

"När han var i maskinkontrollrummet hörde han "Mr Skylight to number one and two" och livbåtsalarmet. 
Slagsidan var >20 grader. När hjälpmotorerna (generatorerna) stannade, när slagsidan var 40 - 45 grader, beslöt 
han att lämna kontrollrummet via skorstenen. Sillaste och Kadak hade lämnat före honom. Han kröp ut från 
kontrollrummet cirka kl. 01.25, inte tidigare, och det var sista gången han såg på klockan. Det tog honom 2 - 3 
minuter att nå däck 8. Då var slagsidan 70 - 75 grader. Han befann sig vid reservgeneratorrummet, när 
nödgeneratorn stannade och batterier kopplades in. Fartyget låg på sidan då han hamnade i vattnet."  

Notera att nu beslutar sig Treu hjältemodigt att lämna kontrollrummet via skorstenen i maskinrummet. Den 
egna trappan fungerade tydligen inte. Det är inte lätt att ljuga! 

HENRIK SILLASTE - OKTOBER 1994 

Systemtekniker Sillastes vittnesmål - han befann sig på däck 0 under kontrollrummet men flera utrymmen 
föröver, dvs längst nere i skrovet, när slagsidan uppstod (reparerade toalettsystemet) och tog sig sedan till 
kontrollrummet (6.2.4 i (5)) i fem förhör där han såg:  
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"... en stor mängd vatten som strömmade in på bildäck 
från rampens båda sidor (dvs rampen var stängd). ... 
Kort efter (Sillastes) ankomst till kontrollrummet 
stängdes de vattentäta dörrarna ... Sedan motorerna 
hade stannat hörde (Sillaste) larmet "Mr Skylight to 
number one and two" (och livbåtsalarmet (kl. 01.24)) ... 
När slagsidan var 45-50 grader lämnade (Sillaste) och 
motormannen kontrollrummet ... . I ett senare vittnesmål 
har (Sillaste) sagt att de lämnade när slagsidan var ca 60 
grader ... . Tillsammans med motormannen lyckades 
(Sillaste) nå det öppna däck 8 midskepps strax intill 
nödgeneratorn ... det tog dem en eller två minuter att nå 
upp till däck 8. ... Ute på däck 8 såg (Sillaste) 
besättningsmedlemmar klargöra flottar ... (Sillaste) ... 
såg andre- och tredjestyrmannen lämna bryggan ...".  

Fig. 1.48.3 - "när slagsidan var cirka 45-50 
grader ..." 

Notera att Sillaste såg en stängd men läckande ramp när han kom till kontrollrummet! Visiret satt alltså kvar. 
Sillaste kom sedan ut på däck 8 när slagsidan var 90 grader - se figur nedan, dvs däck 8 var en vägg som Sillaste 
skulle klättra upp för att komma upp på den övre babordssidan. Hur kunde andre- och tredjestyrmannen lämna 
bryggan när slagsidan var 90 grader? Borde de inte ha trillat ner på styrbordssidan? 

HENRIK SILLASTE - JANUARI 1996 

Sillaste utfrågades sista gången den 13 januari 1996 som vittne av estniska Transportutredningsbyrån 
(V. Karmi): 

"Han hörde i maskinrummet (sic) en kraftig smäll vilken var klart starkare än ett slag från en våg. Inom mindre än 
en minut kom det annat likadant slag ... Därefter intog fartyget slagsida. Efter det gick han till kontrollrummet. 
När han var i maskinrummet (sic - menar kontrollrummet) hörde han 'Häire, häire' alarmet från informationen 
och "Mr Skylight to number one and two" alarmet. Slagsidan var 20 - 30 grader. Treu sade åt honom och Kadak att 
lämna kontrollrummet efter att huvudmotorerna hade stannat, när slagsidan var 60 - 80 grader (mycket svårt att 
uppskatta). Treu stannade kvar i kontrollrummet. Han (Sillaste) beslöt att lämna kontrollrummet via pannrummet 
på däck no. 8. Det tog honom 1 - 2 minuter att nå öppna däck, slagsidan var 60 - 80 grader. Han träffade Silver 
Linde på däck. Fartygets matroser slängde till honom en livväst. Kl. 01.27 var han i en livflottet tillsammans med, 
bl.a. Kadak, Linde, Sirje Juhanson, Mats Finanger, Alexandr Voronin (totalt 16 personer). Fartygets slagsida var då 
100 - 110 grader." 

Hur kunde Sillaste gå på däck 8 när slagsidan var 60-80 grader? Sillaste hamnade i livflotte "Q" 1.41. Men varför 
ljuger Sillaste om sin flykt från däck 1. Var han verkligen där? Varför stannade han kvar därnere - varför rusade 
han inte upp direkt? 

EVAKUERING VID 90 GRADERS SLAGSIDA - HANNES KADAK 

Motorman Kadaks vittnesmål (han befann sig i verkstaden vid styrbordssidan av kontrollrummet när slagsidan 
uppstod och tog sig till kontrollrummet på babordssidan - dvs i uppförsbacke) (6.2.5 i (5)) i tre förhör:  

"Medan (Kadak) arbetade i verkstaden fick fartyget plötsligt en 
slagsida ... livbåtsalarm ... de vattentäta dörrarna hade stängts 
... det var inte längre möjligt att stå upprätt. I ett visst läge 
stannade huvudmotorerna ... Sedan lämnade (Kadak) och 
(Sillaste) kontrollrummet genom nödutgången då slagsidan var 
ca 50 grader. ... nödgeneratorn startade automatiskt. Slagsidan 
var ca 90 grader när de nådde däck 8 ... nödgeneratorn 
stannade ... (Kadak) satte på sig en flytväst och kanade i 
vattnet."  

 

Fig. 1.48.4 -... "90 graders slagsida" ... 
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Däck 8 var alltså vertikal som en vägg när Kadak kom ut - hur 'kanar' man då i vattnet? Och enligt andra 
överlevande var Kadak i flotte "Q" med Sillaste och Linde. 

Enligt Estoniasamlingen 2006 meddelar Kadak följande vid förhören på frågan hur han tog sig upp till däck 8. 
Han berättar att: 

"När huvudmaskinen hade stannat tog Kadak sig upp genom den uppgång som fanns i skorstenen. När han befann 
sig på tredje däck stannade hjälpmaskinerna och det blev mörkt."  

SILVER LINDE 

Silver Linde, vaktmatrosen, utfrågades sista gången den 25 januari 1996 som vittne av estniska 
Transportutredningsbyrån (V. Karmi): 

"Kl. 01.00 ... Tormi gav honom order att gå ner till bildäck och kontrollera, då man (Treu?) hade ringt från 
maskinrummet att där pågår kraftiga smällar. Först gich han ner till informationen. ... Han var i informationen 
(däck 5), när fartyget plötsligt krängde. Han (och en okänd svensk) föll omkull. Han sprang ner till däck 4 och 
mötte flyende passagerare från däck 1. Han tog centraltrapphuset från däck 4 till däck 7, det tog en minut, och 
nådde öppna däck. Slagsidan var 30 grader eller litet mera. När han var på däck 7 hörde han 'Häire, häire' alarmet 
från informationen och "Mr Skylight to number one and two" alarmet. Tormi Ainsalu läste upp det alarmet. Han 
(Linde) stod då på väggen till däck 8 under en livbåt, slagsidan var 70 - 75 grader eller 80 - 90 grader, skeppet 
rullade. Klockan 01.24 var han i en livflotte 1.41 med, bl.a. Kadak, Sillaste, Sirje Juhanson, Marge Rull, Raivo 
Tõnisson (totalt 16 personer). Kl. 01.25 hade fartyget botten uppåt." 

Enligt Estoniasamlingen 2006 meddelar Linde följande vid förhören på frågan om han hörde många slag och 
smällar när fartyget stampade i den hårda sjön. Han berättar att: 

"att rullningarna kändes mycket tydligt men inomhus hördes inga smällande ljud." 

NÖDUTGÅNGEN - EVAKUERINGSVÄGEN - MIRAKULÖS EVAKUERING - INGEN 

KAPSEJSNING 

Som framgår av ovan var bogrampen i överbyggnaden stängd och de vattentäta dörrarna i skrovet öppna efter 
slagsidan uppstod - om den förra, rampen, drogs helt ut och de senare, de vattentäta dörrarna, verkligen 
stängdes som uppges och alarmklockor ringde är osäkert/obevisat, eftersom det inte finns en indikeringspanel 
för de 20 vattentäta dörrarna i kontrollrummet och ingen hörde dörrklockorna ringa. Det gick inte att 
fjärrstänga de vattentäta dörrarna från maskinkontrollrummet (de kunde enbart fjärrstängas - och fjärröppnas - 
från bryggan 1.23). 

Om de vattentäta dörrarna stängdes skulle de tre i kontrollrummet ha blivit instängda där som i en fälla, 
eftersom kontrollrummet på däck 1 under vattenlinjen befann sig helt idiotiskt mellan två vattentäta skott 
med vattentäta dörrar i. Enda sättet att då komma ut var nödutgången - en vertikal stege upp till bildäck no. 2 
- se nedan, men det gick naturligtvis att lokalt öppna en vattentät dörr. Medan alla passagerare på däck 1, 4, 5 
och 6 omedelbart, kl. 01.15, försöker evakuera via trapphusen och panik utbryter, stannar de tre 
besättningsmännen i kontrollrummet lugnt kvar tills efter kl. 01.22. Var de inte rädda? Varför hjälpte de inte 
passagerarna strax utanför och för om kontrollrummet? 

Sillaste och Kadak lämnade enligt egna uppgifter i åtta förhör kontrollrummet på däck 1 tillsammans efter det 
sena livbåtsalarmet kl. 01.24, säg kl. 01.25, då det i princip var omöjligt att komma ut. De tog nödutgången. 
Slagsidan var 45-50-60 grader (svårt att uppskatta). Nödgeneratorn startade. Efter ett par minuter var de på 
öppna däck 8/9 bredvid eller ovan nödgeneratorn. Då stannade nödgeneratorn. Sillaste och Kadak höll ihop och 
hamnade till slut - omedelbart? - i samma livflotte 'Q' som Silver Linde. Enligt Linde fanns flotten på den då 
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flata babordssidan under däck 7, innan den hamnade i havet, dvs Sillaste och Kadak hade tagit sig upp från däck 
8 i centerlinjen till babordssidan (dvs klättrat 10 meter rätt upp!) för att komma till babordssidan och flotten. 
Hur Sillaste och Kadak lyckades komma ut - upp - på babordssidan, när slagsidan var nästan 90° och de befann 
sig på däck 8 midskepps är ett annat mysterium - se figurer 1.48.1, 2 nedan. 

Treu lämnade/gick ut ur (sic) kontrollrummet ännu senare, säg ca kl. 01.27, enligt egen uppgift i sju förhör då 
slagsidan var 70-75 grader, kanske tidigare - mindre slagsida (hur man kan förflytta sig när slagsidan är >30-40 
grader är oklart), och tog maskinpersonalens trappa till däck 8 och nödgeneratorn som fortfarande gick för att 
sedan stanna. Sedan var Treu först inne i nödgeneratorrummet och sedan ute på öppna däck. Det verkar som 
om Treu sprang om Sillaste och Kadak vid utrymningen, eftersom han hann upp till nödgeneratorn innan den 
stannade.. 

FAKTA OM NÖDUTGÅNGEN 

Nödutgången från kontrollrummet leder enbart till däck 2 - bildäck - det är den enda vägen ut när de vattentäta 
dörrarna är stängda. Det är logiskt eftersom maskinrummets och kontrollrummets tak är bildäcket, som är 
maximalt brandisolerat. Det tar bara 10-20 sekunder att ta sig ut från kontrollrummet genom den enda 
nödutgången (en stege) till bildäck, där man är säker vid brand i maskinrummet. Men hur tog sig sedan Sillaste 
och Kadak upp till öppna däck 8 på ett par minuter? Bildäcket lutade ju 45-50-60 grader och var fullt med 
vatten > 2 000 ton! Trapporna gick ju inte att använda - de satt ju längre förut. Det var 17 meter kvar, rätt upp, 
till däck 8 (och pannrummet)! Genom ett oförklarat mirakel flög Sillaste och Linde upp sex däck till däck 8. Det 
är 100% sannolikt att Sillaste och Kadak ljuger om sin utrymning. Och kan man då tro på allt annat de säger? 

Treu stannade kvar ensam på däck 1 och tog sedan maskinpersonalens egen trappa till däck 8, när slagsidan var 
70-75 grader. Hur kunde han gå sju däck upp i trappor som lutade 70-75 grader? Det gick ju inte att stå upprätt 
på däck 1. Och finns det egna trappor för maskinpersonalen? 

Svaret är nej! Det finns inga trappor från kontrollrummet på däck 1 upp till däck 8. Bara en vertikal stege upp 
till däck 2 - nödutgången! 

Trapporna finns i passagerarutrymmet föröver och leder bara till däck 4. Alltså ljuger Treu om sin utrymning. 
(Maskinbefälet bodde förut på däck 7 och 8, motormän och reparatörer akterut på däck 7 och 8 - de använde 
passagerarnas trappor till däck 0 och 1 (maskinrummen)). 

OSTABILT LÄGE UNDER EVAKUERINGEN KL. 01.25 - 30 MINUTER INNAN SJUNKNING  

 

Situationen när slagsidan är 70 grader kl. 01.25 -01.30 med 4000 
ton vatten på bildäcket i överbyggnaden och 14000 ton vatten i 
däckshuset ovanpå 1.9 och med 300 personer på öppna däck 
visas i figur 1.48.5 till höger. Enligt Kommissionen sjunker 
'Estonia' 25-30 minuter senare. 

'Estonia' flyter högt över vattenlinjen, eftersom alla vattentäta 
utrymmen på däck 0 och 1 i skrovet under bildäck är torra - det 
är bara vatten på bildäck och i däckshuset. 

Läget är totalt instabilt - fartygets tyngdpunkt G (utan hänsyn 
till vattnet i däckshuset) är 8 meter vid sidan om 
flytkraftscentrum B (luften i skrovet) och fartyget skulle ha 
slagit runt direkt - men det struntar utredarna i; de hävdar att 
fartyget är stabilt, men det finns ingen möjlighet att 'Estonia' 
kan flyta så! 

 

Figur 1.48.5 
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Sjösäkerhetsdirektör Franson och Sjöfartsverkets generaldirektör Selén har senare hävdat att det finns luft i 
däckshuset (sic) som fartyget flyter på, men det är en ren, enkel, oförskämd lögn. Utrymningsvägen visas i rött. 
Den är en förenkling eftersom trapporna är 15 meter isär på däck 2 eller 4. Notera sista biten till nödgeneratorn 
- ut på öppna däck 7 och sedan upp till däck 8? Om slagsidan var minst 75 grader när Treu nådde 
nödgeneratorn - hur lyckades han klättra upp från trappan på däck 7 ut på öppna däck och sedan till 
generatorn på däck 8, som lutade >70 grader? Treu måste klättra 9 meter rakt uppåt för att komma ut på däck 
7! Där många passagerare var blockerade! (Figuren visar sektionen vid kontrollrummet med trapporna 20 
meter föröver - fartyget har akterligt trim och bogen är över vatten). 

MASKINRUMSSCHACKTET 

Eftersom det inte går att ta sig ut från kontrollrummet genom lutande trappor, när slagsidan är 45-50-60-70-75 
grader (trapporna blir värdelösa redan vid 15-20 graders slagsida), har de tre hjältarna i kontrollrummet (eller 
utredarna), informellt (det sägs ej i slutrapporten), meddelat att de tog sig ut genom maskinrumsschaktet, däck 
1 - 9, upp till pannrummet (däck 8) och skorstenen på däck 9 och ner till nödgeneratorn med dörr på däck 8 
babords sida. 

I detta maskinrumsschackt finns förvisso stegar och lejdare (för underhåll och rengöring av avgasrör o.dyl. 
(isolering, gasläckor, sot, etc.)), men de fungerar inte heller när slagsidan är >25 grader. Det går inte att ta sig 
från en stege till en annan och det går ej att klättra på en lutande stege och det går ej att klättra på väggarna 
eftersom schacktet blockeras av rör och plattformar, etc. Och det går ej ens att ta sig till schacktet från 
kontrollrummet över det lutande maskinrummet! 

Maskinrumsschacktet är naturligtvis ingen utrymningsväg eller nödutgång, eftersom det utrymmet fylls med 
rök och C02 vid brand. 

Och när man kommer till skorstenen kan man inte ta sig ut och upp till nödgeneratorn på babordssidan - 
schaktet är inte förbundet med nödgeneratorrummet - man måste upp till däck 9, ut (upp) på babordskanten 
och ner till däck 8. 

Tester på fartyg liknande 'Estonia' visar att det inte finns någon möjlighet att ta sig ut ur kontrollrummet och 
ta sig till däck 8 och nödgeneratorn, när slagsidan är >20 grader. Därför ljuger maskinrumspersonalen eller 
var den med om ett mirakel. 

YTTERLIGARE EN UTGÅNG - EN 20 METERS STEGE - FELAKTIGA RITNINGAR? 

Den tyska expertgruppen (kapten Werner Hummel 3.13) har meddelat att det visst finns en 'nödutgång' från 
maskinkontrollrummet däck 1 - en vertikal 20 meters stege i ett fyrkantigt schakt - som leder rakt upp till 
däck 8 och pannrummet - och att det var genom detta schackt som alla tre undkom - kröp.  

Tyvärr visas inte denna 'nödutgång' på någon ritning! Är det inte konstigt?  

Och vad skulle syftet med denna 'nödutgång' 20 meters stege vara? Brand i kontrollrummet? Men då kunde 
man ju undkomma genom en vattentät dörr till maskinrummet eller passagerarutrymmet, däck 1! Det tar 10 
sekunder! Brand i huvudmaskinrummet? Men kontrollrummet är ju inte i maskinrummet utan i ett separat, 
vattentätt utrymme utanför maskinrummet och evakueras till bildäcket - det tar 10 sekunder. Brand i 
generatorrummet under kontrollrummet? Den släcks med CO2 från en kontrollpanel på bildäck! Och 
nödutgången från maskinrummet är ju bara en dörr till bildäck! Varför i hela fridens namn klättra upp för en 20 
meters stege för att komma ut ur kontrollrummet? 

 

 



315 
 

WERNER HUMBUG I HAMBURG 

Det är mycket märkligt att Werner Hummel, varvets expert!, meddelar att det skulle finnas en speciell 
nödutgång från maskinrummmet däck 1 till däck 8 eller 9 som inte finns markerad på en ritning. Den enda 
nödutgång från kontrollrummet var en stege till däck 2. Nödutgången från maskinrummet var en dörr till 
bildäck! Werner Hummel är helt enkelt en humbug i Hamburg. Pinsamt att det tyska varvet använder skojare 
att utreda Estoniaolyckan. 

STABILT LÄGE 

Ett stabilt läge ('Estonia är läck i skrovet!) när slagsidan är 70 grader kl. 01.30 (28 minuter efter slagsidan kl. 
01.02) visas i figur 1.48.6 nedan. 300 personer har utrymt till öppna däck, >600 personer är enligt uppgift 
instängda i fartyget. 

Flera skrovutrymmen på däck 0 och 1 är vattenfyllda, pga 
skrovläckage och öppna vattentäta dörrar, och tyngdpunkten G 
befinner sig rakt ovanför flytkraftscentrum B, dvs det är balans, 
jämvikt. Däckshuset är vattenfyllt. Bildäcket har börjat vattenfyllas 
genom ventilatorer på däck 4 akterut. Fartyget flyter mycket lägre i 
vattnet och kommer att sjunka efter ett par minuter (däckhuset 
fylls mycket snabbare än skrovet och fartyget kränger >110 grader 
och sjunker) om det inte slår runt innan dess och trapphuset i 
centerlinjen är under vatten. 

Styrelsen för Psykologisk Försvar och dess experter Sjöling och 
Rosenius 1.51 har tagit intryck av denna figur. De anger i SPFs 
sjunkförloppsstudie att utrymmena, inkl. maskinrummet, på däck 0 
och 1 vattenfylls genom ventilationskanaler i sidan mellan däck 0/1 
och däck 4 (sic) och att ovan stabila läge är korrekt.  

Figur 1.48.6 

Naturligtvis finns det inga stora ventilationskanaler i sidan - maskinrummet ventileras genom 
maskinrumsschaktet i centerlinjen, där besättningen anger de klättrade upp. Men det fanns mindre, olagliga 
ventilationsöppningar i överbyggnadens sida till utrymmen i skrovet - dessa öppningar är betydelselösa för 
sjunkförloppet. 

Det är naturligtvis omöjligt att lämna kontrollrummet även i detta läge. Vatten har börjat rinna ner på bildäck 
genom trapphuset från däck 4 och ner i maskinrummet genom skorstenen. Om Treu hade utrymt vid denna 
tidpunkt skulle han ha simmat upp genom ett vattenfyllt trapphus eller ett vattenfyllt maskinrumschackt! Och 
Treu meddelade att maskinrummet var torrt. 

SANNOLIK EVAKUERINGSVÄG - 20 MINUTER TIDIGARE 

Den hjältemodiga maskinrumsbesättningen lämnade därför sannolikt kontrollrummet (om de befann sig där? - 
det är inte bevisat) mycket tidigare - troligtvis direkt efter att slagsidan uppkom (kl. 01.02 enligt en majoritet 
överlevande eller kl. 01.15 enligt Kommissionen - det spelar ingen roll). De sprang sannolikt tillsammans rätt 
upp till nödgeneratorn på däck 8 - de använde passagerarnas trappor till däck 7 och stegar på utsidan för att nå 
däck 8 - där de befann sig när slagsidan var ca 20 grader ca kl. 01.05 - innan en majoritet av överlevande 
passagerare kom ut. Överlevande RS såg två av dem där 2.12 - Treu var kanske inne i nödgeneratorrummet och 
bökade en kort stund - det fanns inte mycket att göra där. Det var en relativt säker plats - de befann sig ett däck 
över däck 7 där alla passagerare strömmade ut och de såg hur dessa försökte öppna livflottecontainrar, etc. 
Alternativt hade de klättrat ut genom maskinrumschacktet direkt efter slagsidan till skorstenen på däck 9 (det 
tar längre tid än trapporna). Sedan tog sig Sillaste och Kadak ut på babordssidan (slagsidan var då <30°) och 
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hoppade i samma livflotte 'Q' som Linde hamnade i. För att komma ut på babordssidan måste de ha varit ute 
på öppna däck 7 när slagsidan var <30°. 

Det var naturligtvis inte lätt att klättra upp (sic) eller ner till däck 8 (slagsidan >30°) - de kunde enbart röra sig 
på däck 8 med risk att kana ner i vattnet om styrbord (vilket tydligen Kadak gjorde efter att ha satt på sig en 
flytväst - var han nu fick den ifrån? - enligt Linde var dock Kadak i flotte 'Q' 1.41 på babordssidan). Treus 
uttalande att han var inne i nödgeneratorrummet på däck 8 när slagsidan var >70 grader är intressant - hur 
kom han in och ut genom dörren som satt i 'taket' och däcket lutade så att nödgeneratorn satt som en tavla på 
väggen? 

MEN, om nu besättningen i maskinrummet verkligen evakuerade kontrollrummet på däck 1 kl. 01.25-01.30 när 
slagsidan var 45-50-60-70-75 grader och var uppe på öppna däck 8 ett par minuter senare, så borde de 
naturligtvis berätta hur denna mirakulösa evakuering gick till - i detalj - och varför de delade upp sig och varför 
de tog olika vägar: nödutgång och trappor. 

EN SNUSFÖRNUFTIG REKOMMENDATION 

Slutrapporten (sid 228) avslutar med att säga 

"En betydelsefull faktor i ESTONIA-olyckan var slagsidans mycket snabba ökning, vilket ... försämrade (sic) 
möjligheterna att ta sig ut ... Därför bör alla existerande ... fartyg gås igenom med avseende på 
utrymmningsmöjligheter ... ." 

Just precis - det har författaren gjort på egna fartyg och konstaterat att utrymning är omöjlig från 
kontrollrummet vid >20 grader slagsida (och därför rekommenderar sina besättningar att evakuera 
omedelbart). Hur lyckades Estoniabesättningen på däck 1 ta sig ut 10 minuter efter olyckan kl. 01.25-01.30 till 
däck 8 på två olika sätt, när >600 passagerare fastnade på däck 4, 5 och 6 redan kl. 01.10 eller 01.20, och sedan 
två av dem hamna i en livflotte på den flata babordssidan? Och hur kunde Treu prata i telefon med bryggan 
fyra gånger innan han beslöt att lämna däck 1? 

VARFÖR SOVER SJÖFARTSVERKET? 

Och varför har inte alla existerande fartyg gåtts igenom med avseende på utrymningsvägar? Varför sover 
Sjöfartsverket? 

Dessa frågor (och många andra) borde naturligtvis utredarna ha ställt redan i oktober 1994 (och inte lämna 
obesvarade i slutrapporten i december 1997). Då hade man funnit att det inte finns en möjlighet att ta sig ur 
ett kontrollrum på däck 1 och nå öppna däck 8 när slagsidan >20 grader. 

Slutrapporten visar inte evakueringsvägarna från maskinkontrollrummet till nödgeneratorn på däck 8. 
Anledningen är att den enda evakueringsvägen från kontrollrummet var nödutgången, en vertikal stege, till 
bildäck, när de vattentäta dörrarna var stängda. För att sedan nå däck 8 måste man förflytta sig förut på bildäck 
till en branddörr som leder till trapphuset till däck 7. När man kommer till däck 7 måste man gå ut på öppna 
däck på babordssidan och upp till däck 8 via en stege där nödgeneratorn är placerad. Enda ingången till 
nödgeneratorn är en dörr från öppna däck 8 på babords sida! Och där (eller på däcket ovan vid skorstenen) 
befann sig Treu, Sillaste och Kadak kl. 01.30 - troligtvis tidigare redan kl. 01.05. Hur kom de dit? Några minuter 
tidigare - kl. 01.24 - hade de ju hört livbåtsalarmet i kontrollrummet på däck 1! Och ytterligare ett par minuter 
senare är Kadak och Sillaste i samma livflotte 'Q' som Linde. 

KONSTIGA FÖRHÖR - SAMMA LÖGNER VID 15 FÖRHÖR - FARA INNAN SLAGSIDAN 

Studerar man utredningsarkivet (band med förhör, etc.) finner man att utredarna tydligen inte ens ville ställa 
eller besvara frågan hur de tre kom ut. Utredarna visste naturligtvis att besättningen i maskinkontrollrummet 
hade flytt därifrån redan när den första slagsidan uppstod (kl. 01.02!) rätt upp till nödgeneratorn, där de sågs 
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av andra överlevande, för att sedan ta sig ut på babordssidan och rädda sig i en flotte (Kadak och Sillaste) 
medan Treu tydligen missade den chansen. 

Allt de berättat om vad de gjorde i maskinkontrollrummet under 10 minuter efter slagsidan kl 01.15 tills kl. 
01.25 är alltså nödvändiga lögner för att tillfredsställa utredarna. De var aldrig där vid den tiden. Det är 
därför berättelserna är så motsägelsefulla. Men hela olycksförloppet baseras på dessa personers vittnesmål. 

Därför kunde utredarna naturligtvis inte intervjua andra överlevande som, t.ex. RS. De hade ju sett 
maskinbesättningen på däck 8, när de, enligt egna uppgifter, befann sig nere i fartyget på däck 1. 

Slutrapporten har en snusförnuftig kommentar om utrymningen (16.7) där man säger:-  

"... möjligheterna att undkomma ... till öppna 
däcksutrymmen upphörde när slagsidan var mellan 45 
och 50 grader. ... Tidsrymden under vilken man kunde ta 
sig ut på öppet däck, från den tidpunkt då folk började 
utrymningen tills slagsidan var 45-50 grader, var sålunda 
mellan 15 och 20 minuter (sic). För majoriteten som inte 
blev varse faran förrän vid den första överhalningen var 
denna tidsrymd ca 10 minuter." 

Detta är en mycket märklig kommentar. Vad är det för 'fara' som 
majoriteten skulle bli varse om innan slagsidan? Tio minuters buller? 
Det var kanske en person som utrymde innan slagsidan uppstod. 
Enligt inledande rekapitulering var det bara ca nio minuter mellan 
den inledande slagsidan kl. 01.15 och påstått livbåtsalarm kl. 01.24
då slagsidan var 40 grader. 

Fig. 1.48.7 ... "45 grader slagsida" ... 

Under den första överhalningen >30 grader och stabil slagsida vid ca 15 grader höll de överlevande i sig - sedan 
började utrymningen - enligt Kommissionen ca kl. 01.16. Det ger bara åtta minuters utrymning, mindre om man 
som författaren antar att möjligheterna att undkomma upphörde när slagsidan var <30 grader, fast mycket 
längre om slagsidan uppstod kl. 01.02. Slutrapporten säger att utrymningen varade mellan 15 och 20 minuter! 
Beror det på att utrymningen (och slagsidan) startade tidigare - kl. 01.02 - eller att man gav 5-10 minuter extra 
utrymningstid för maskinrumsbesättningen? Eller blev manskinrumsbesättningen varse om faran innan 
slagsidan och utrymde redan då? Oavsett detta säger slutrapporten klart att 

"möjligheterna att undkomma ... upphörde när slagsidan var mellan 45 och 50 grader ...". 

Författaren anser att det för passagerare var 20 grader. Men efter att slagsidan översteg 45 grader lyckades 
alltså de tre i maskinkontrollrummet att undkomma. Det är ett mirakel som slutrapporten inte förklarar. Och 
en av dessa tre mirakulöst överlevande - Treu - är utredarnas huvudvittne, som talade med bryggan fyra gånger 
efter att slagsidan uppstod. Men här är han alltså avslöjad som en lögnhals. 

LÖGNER, LÖGNER  

Hela slutrapporten är full av lögner - allt väsentligt är LÖGN. Och när Kommissionens lögner inte räcker 
hjälper den tyska expertgruppen och Werner Humbug till med att uppfinna flyktvägar från däck 1 som inte 
existerar. Allt kommer naturligtvis att avslöjas om en kompletterande haveriutredning startas. Och det är 
naturligtvis det enda skälet varför regeringen och biträdande näringsminister Mona Sahlin i september 2000 
hysteriskt vägrade att tillåta en ny utredning. Sjösäkerheten har ingen som helst plats i Mona Sahlins 
egoistiska planer att själv stanna kvar i regeringen. 

Men ännu allvarligare - eftersom det är uppenbart att de tre estniska besättningsmännen ljuger samstämmigt 
om förflyttningen från kontrollrum på däck 1 till nödgenerator på däck 8 enligt ovan 10 minuter efter slagsidan 
så har de något att dölja. Samma personer hävdar konsekvent att de sett att visiret saknades (men att rampen 
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var stängd). Det leder till konspirationsteorier som förhindrar seriöst sjösäkerhetsarbete. De tre orsakade 
troligtvis inte olyckan - de är vanliga underordnade sjömän, som bara gjorde sitt jobb. Genom att ljuga går de 
någon annans ärende. Men de är fortfarande unga och lever än och arbetar tydligen i samma rederi som 
tidigare. Så det är ju bara att fråga dem! Vem bad dem ljuga? 

Och varför sa de inte som det kanske var - att de stack direkt upp för att rädda livhanken och inte såg eller 
gjorde någonting alls. Det hade ju varit enklare. Om det nu var på det viset? Men nu sade alla tre att de hörde 
livbåtsalarmet nere i kontrollrummet (få andra överlevande säger sig ha hört detta på däck). Och då måste ju 
utrymningen ske efter alarmet - 10 minuter efter slagsidan. 

Nu är det allvar - Treu ljög vid sju förhör med finsk polis, estnisk statlig säkerhetspolis, estniska polisen och 
Kommissionen. Sillaste ljög vid fem förhör med samma myndigheter. Och Kadak ljög vid tre förhör med estnisk 
statlig säkerhetspolis och Kommissionen. Femton förhör - samma historia - och ingen märker att de ljuger. Man 
undrar vad det är för inkompetenta förhörare. Hela slutrapporten är ju byggd på dessa vittnesmål. 

Kanske var de påverkade av statsminister Bildt som genast efter olyckan gick ut och meddelade att 
'konstruktionsfel' hade orsakat hela olyckan 4.4? Bildt hade ju samma dag talat med sin estniska 
statsministerkollega Laar som i sin tur hade talat med maskinrumsbesättningen som tydligen hade meddelat 
att visiret hade trillat av eller hade blivit tillsagda att de sett att visiret saknades - det är en uppgift som alla tre 
upprepar konsekvent. Då var det kanske inte så viktigt att ta reda på hur besättningen i kontrollrummet kom ut 
eller om/när livbåtsalarm gavs. Det märkliga är att bara Bildts 'konstruktionsfel' utreddes som olycksorsak 
1994-1997 

I mitten av augusti 2000 avgick sjöfartsverkets generaldirektör Anders Lindström. Strax innan (juli 2000) hade 
han på författarens begäran bett sjöfartsinspektionen att utreda bl.a. ovan uppgifter. Tidigare hade Lindström 
under fem år vägrat att befatta sig med uppgifterna. Sjöfartsinspektionen (sjösäkerhetsdirektör Per Nordström) 
vägrade dock. I september utsågs Anders Lindström, numera generaldirektör i Medlingsverket, till ordförande i 
Sjöfartsforums (en tvärfacklig förening för sjöfolk) Kulturkommitte (sic). Kultur är tydligen viktigt för sjöfolk. 
Men utan sjösäkerhet finns det inget sjöfolk. Sjösäkerhet är en kulturfråga. Att Anders Lindström, som vägrat 
under fem år att utreda grundläggande sjösäkerhetstekniska frågor efter Estonia, nu skall ha hand om 
sjöfolkets kultur är ett tragiskt skämt. Hur många sjömän skall dö för att man struntar i sjösäkerheten? Anders 
Lindström efterträddes av Jan-Olov Sélen, f.d. departementsråd i Kommunikationsdepartementet som 
stoppade Stolt-Comex bärgningsförslag av alla omkomna i oktober 1994. Selén har aldrig arbetat med 
sjösäkerhet. Selén anser att uppgifterna i denna bok - Katastrofutredning - inte bör föranleda en 
kompletterande utredning av Estoniaolyckan för förbättrad sjösäkerhet. Selén upprätthåller alltså 
Sjöfartsverkets politik för försämrad sjösäkerhet 1.37. Hur sjöfartsverkets personal kan acceptera denna 
tragiska utveckling är ett mysterium för författaren. Är inte heller sjöfartsverkets personal intresserad av 
sjösäkerhet? 
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'We cannot establish the truth; instead we can establish clarifications, better structure of the available information. The 
truth of past times is always difficult to establish and it requires that you have complete background information about all 
matters and such complete information does not exist'.  

Björn Körlof, director general of the Swedish Board of Psychological Defence, 010423 (in Swedish Radio) after having been 
ordered by the Swedish government to create a 'fact bank' of 'Estonia' information not included in the Final report (5)   

 

1.49 STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 1996-2001 - AMIRAL FRANK ROSENIUS 

(Detta kapitel är skrivet på engelska men svensk översättning kommer så småningom). 

The official disinformation of the 'Estonia' accident investigation took a new turn on 21 October 1996, when 
the Swedish government decided that the (Swedish) Board of Psychological Defence* - Styrelsen för 
Psykologiskt Försvar - (SPF) should handle the contacts of (all?) the authorities with the (Swedish) relatives of 
the victims. One year later the job was extended also to include contacts with the (Swedish) survivors. 
Otherwise the SPF apparently is the government authority to prepare and train Swedish authorities on public 
communications, spotting disinformation and revealing rumours in war, etc. Maybe a better name of the SPF 
should be the 'Board of Free Information Defence' or the 'Board of Media and Authority Communication 
Defence'. It is unfortunate that the government authority specialized in disinformation and rumours was 
chosen to handle the correct transmission - communication - of information between the authorities and the 
public concerning the 'Estonia' accident, when later it was clear, that every essential, technical information 
about the accident itself, was proven wrong. What does a government information agency do, when it 
discovers that it has been dragged into a conspiracy to prepare a false accident investigation report, where 
pure disinformation is an important part? 

DEFENCE OF DEMOCRACY  

To uphold the population's confidence in the democratic society in a crisis is one main task of the Board of 
Psychological Defence. To manage this task the Board must have knowledge about manipulations of 
information system. The Board of Psychological Defence is a civilian authority under the Ministry of Defence 
and a part of the total defence of Sweden. It supports other authorities with information planing in the event of 
a crisis (or war). About 25 to 30 researchers are associated with the activities. 

RESEARCH ABOUT HUMAN BEHAVIOUR 

The Board of Psychological Defence, SPF was created in 1954 as a result of experiences of psychological 
warfare during the second world war and the following 'cold war'. 

The SPF is responsible to support the free exchange of opinions, so that it works during a crisis (or in a war). 

The SPF does research about human behaviour and questions of information during times of hardship. The 
'Estonia' disaster is one example of careful studies (see also 
http://www.mil.se/fmforum/498/reportage4.html) 

TO COMMUNICATE WITH SUFFERING PEOPLE 

The SPF has in March 2001 issued a small (A5 format) 47 pages report - 'To communicate with suffering 
People' ('Att kommunicera med drabbade människor') (34), where the project - 'Estonia-information' - is 
described. The booklet starts - after five empty pages - on page 5 with a confusing excuse: 



320 
 

"There are certainly relatives ... and survivors ... who have not understood various matters and things the way the 
SPF has interpreted them. It does not mean ... that they (the relatives and the survivors) are wrong ... Every human 
being ... naturally has one, personal story to tell and an own view on the questions surrounding a disaster like the 
'Estonia' foundering".  

Therefore: 

"It is however also of importance that the SPF gives its view on the matter - that there is a possibility to be self-
critical and to explain that certain things could not have been done in another way" (page 5 of (34)). 

It must be clear to the reader that the SPF is still today (August 2001) in charge of coordinating the 'Estonia-
information'. Thus the SPF has transmitted 'Estonia-information' to relatives and survivors for almost five years. 
The SPF Estonia team - Johanna Enberg, Björn Körlof, Vendela Dobson-Andersson, Carina Carlson and Disa 
Byman - state in (34) that the background information has been collected from the government, departments, 
authorities and 'experts' and from relatives and survivors. They state further that the objective was to transmit 
correct information in as good time as possible. The SPF states (page 8 of (34)) that the information is about, 
i.a. the national memorial monument, the official Final report (5) 1.21, the safety at sea work after the 'Estonia' 
accident 1.37, various legal processes 1.45, the work to cover the wreck, the government decision not to 
salvage the dead 1.19, the work of the Group of Analysis 1.36, the work of Mr Peter Nobel, the surveillance of 
the M/S Estonia's accident location and the associations of relatives and survivors. Is not mentioned in (34) that 
the German Group of Experts arranged two exhibitions 1997 at Stockholm, before the publication of the Final 
report (5), demonstrating that all technical information of the Commission at that time was misleading. It is 
also a fact that the SPF 1996-2001 has never clarified or corrected any information of this writer. 

The SPF shall also transmit information from relatives and survivors to the government, the government staff 
council and authorities concerned: 

"The ambition has been to demonstrate the good will of the state (government) to provide full information to the 
relatives and the survivors and to stimulate an active dialogue between relatives/survivors and the authorities" 
(page 9 of (34)). 

GOOD WILL? FULL INFORMATION? 

However - another confusing excuse: 

"The SPF has not commented upon what has been published in the media. It was primarily not possible due to 
available resources. Secondly it was principally against the free flow of opinion that we have in Swedish society. It 
should be wrong by the state (government) to comment upon the reporting around a question, unless clear factual 
errors need be corrected. Furthermore an authority cannot comment upon or refer to the the large amounts of 
letters to editors or articles of debating nature, that relatives, survivors or the public have published in various 
newspapers" (page 10 of (34)).  

It is a fact that a large amounts of serious, factual - and critical - articles have been published in Swedish 
newspapers 1998-2000 about the 'Estonia' investigations and its findings Appendix 5 and that all authorities 
have never replied, probably because every authority could conveniently refer after 1996 to the SPF to handle 
the contacts - and not reply. Actually the major difficulty after the publication of the Final report (5) in 
December 1997 was to get any authority to clarify any statements about, e.g. completely false, allegedly 
factual, technical information, etc. It now seems that it was the SPF that formulated this unusual and 
unfortunate government policy: an authority cannot comment upon the factual content of an article in, e.g. the 
media, etc. 

This is of course the opposite to free flow of opinion, when the relevant authority has censored or 
manipulated the actual facts in the first place. A very sophisticated form a dictatorship is at work - you 
completely ignore the free flow of opinion - and it works well in a small country like Sweden (and Finland 
and Estonia). It would have cost very little for the SPF to ask the relevant authority to reply to any simple 
question of the public. 
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Why didn't the 'Estonia' capsize in two minutes with >1 500~2 000 tons of water on the car deck? 

or 

How is the official sequence of events 1.9 possible, when the positions of the 'Estonia' at every minute between 
00.14 and 01.52 hrs are physically impossible and when the original, false fabrications of Huss/Rosengren of the 
original plot are further manipulated by the Commission in the Final report (5)?  

or 

Was the lifesaving equipment in order 1.33? 

or 

Was the watertight integrity - the bulkheads - and watertight doors in order 1.23? 

or 

Did the illegal watertight arrangement on deck 0 play any role in the sinking? 

etc. 

MEDIA ANALYSIS 

The SPF naturally is fully informed about all questions without answers. 

"Media Analysis 

It has been necessary to continuously following the media coverage of the developments of events. In such a way 
the SPF has found out what question is 'on the order of the day'. ... During the years when the SPF worked with 
'Estonia'-information, the authority has filled about 40 files with press clippings and 5 files with written records of 
voicemedia programs" (page 22 of (34)). 

In spite of being fully informed the SPF decided to ignore all criticism in the media. The SPF communications 
became supervision only to control the questions - and the SPF apparently decided to put the lid on by 
silence. This was not sensible. 

The SPF (Ms Disa Byman) has interviewed, i.a. the following persons about the problems of information and 
communication (pages 25-37 of (34)): Johan Franson, director of Safety at Sea, National Maritime 
Administration, who manipulated the dive examination 1.16 and several reports to the government, Ann-
Louise Eksborg, director-general of the Board of Accident Investigation (SHK), who signed the Final report (5) 
and Gunnel Göransson, secretary of the SHK, who, e.g. recorded the films of the visor in the SHK archive before 
the visor was found 1.14. Naturally the SPF did not interview Mr Olof Forssberg, the past SHK director-general, 
who 'investigated' the accident for two and a half years and told the media stories, what had allegedly 
happened, before he resigned or was dismissed from the Commission in May 1997. Nobody from the Group of 
Analysis was interviewed. The Group of Analysis 1.36 must have been aware of the disinformation. Some 
conclusions are: 

"When a disaster occurs, chaos develops during shorter or longer time. It is totally impossible in the beginning to 
have a total view of what has happened. Therefore it is difficult, not to say impossible, quickly to give full and 
relevant information in the beginning" (page 26 of (34)). 

The public is not stupid and knows the problem to investigate an accident. The public is not interested in 
quick solutions. The public wants true information - even if it might take time. The SPF has never researched 
the simple fact that all 'information' of pure technical matters actually given during the first week after the 
accident was pure disinformation - backed up by false facts - as described in this book.  
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The simple solution should have been for responsible authorities to state that relevant information about e.g. 
the technical condition of the 'Estonia' or the cause of accident was not available at the beginning (the first 
week) and to ensure that any information published later was correct, truthful and fully proven. The SPF has 
never commented upon Mr Lehtola first lying about the real position of the 'Estonia' wreck and announcing a 
false position 1.4 and later lying about the damage in the side Appendix 5 (Lehtola denies the existence of the 
damage in spite of the fact that it was discussed in the Commission and mentioned in the media). The SPF has 
never commented upon the fact that the official position of the visor was that of a buoy taken on 9 December 
1994, allegedly anchored on the visor position, long after the visor had been salvaged. The SPF has never 
commented the unusual situation that unproven information given very early later became 'facts' based on 
what is today clear disinformation. It seems that the SPF has never considered the possibility that various civil 
servants, e.g. Forssberg, for unknown reasons early, shamefully lied about what they were supposed to handle 
in a correct manner. Furthermore: 

"A big problem afterwards has been spreading of rumours about the 'Estonia'. It is probably due to the fact that a 
final point of the tragedy has not been made. The information about and the description of the complete sequence 
of events and its causes has not been acceptable to all" (page 27 of (34)).  

THE IMPOSSIBLE, OFFICIAL SEQUENCE OF EVENTS 

The impossible, official sequence of events 1.9 is today a proven fact. It is not a rumour. This writer does not 
spread rumours. The Fact Group does not spread rumours.  

The SPF does not describe the alleged 'rumours', etc. Are they the unproven statements of civil servants? 
'Rumours' about, e.g. explosives, did not start until 1998/9. The SPF in its report (34) never states that probably 
80% of the non-acceptance of the official 'information' is based on factual information 1998-2000, like the ones 
in this book, proving the official 'information' wrong. It is not 'rumours'. A new investigation commission can 
easily prove any 'rumours' wrong - all rumours the writer has heard of are physically impossible. Explosive 
devices, e.g. between the visor and ramp do not sink the ship, etc. However, an explosive device can be used 
under water to remove, e.g. a visor or to try to open a ramp. Such a suggestion is not a rumour - it is an idea 
based on photos of damages not available until January 2001 3.10. Why the Commission suppressed the 
information 1994 is unclear. Evidently the SPF was not aware of such information 1996. A new investigator 
should concentrate the investigation and examination on the new, proven, technical facts and information. 
That the surviving key witnesses in the Engine Control Room are lying about their escapes - 1.48 - is self-
evident. Why were they lying? And if they lied about this critical item - to save their lives - did they lye about 
other matters? 

UN/IMO RESOLUTIONS WERE NOT APPLIED 

There are UN/IMO resolutions to this effect - but - more excuses: 

"The work in the Commission was not done without problems. Three countries should work together. It was three 
countries with different legal systems and different organisations of marine accident investigations. The three 
different countries also have completely different traditions concerning investigations of this type" (page 28 of 
(34)). 

The SPF thus avoids 2001, like all other Swedish authorities 1994-2001, to mention that there existed an 
international UN/IMO resolution 1994 about the procedure how to handle the 'Estonia' accident 
investigation - UN/IMO Resolution A.637 (16).  

It was replaced in November 1997 by Resolution A.849 (20), which in principle says exactly the same things in a 
'Code of marine accident investigations', i.a. that the public evidently shall have full access to and insight into 
the investigation, while it is being done. The governments of Sweden, Finland and Estonia have adopted both 
resolutions Foreword. The three countries therefore had in theory exactly the same systems, organisations and 
traditions to investigate a marine casualty, if they had followed the UN-IMO resolutions. If, for any reasons they 
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had different approaches, the Estonia investigation was evidently a good opportunity to apply the IMO 
resolutions. 

The resolutions are crystal clear and logical, e.g. all investigative meetings and information shall be public, all 
facts shall be proven, new facts presented after the publication of any first investigation report 
demonstrating that the first 'facts' are wrong shall be reviewed and examined again later, etc., etc. Why 
cannot the SPF support these simple principles? 

Information shall not be agreed at secret meetings and then filtered to the public via another agency. Lying 
crewmembers would have been easily spotted already in 1994, if all information had been accessible. Now the 
Commission made the statements of the lying crewmembers secret for 38 months 1994 to 1997, in fact the 
Commission protected the lying witnesses - the SPF had not access to the original information - and used the 
lies as 'evidence' of the alleged sequence of events, and then, when the statements became public, refused to 
discuss the matter. 

In September 2001 the German journalist Jutta Rabe stated that the Estonian key witnesses had been forced by 
the Estonian secret police to modify their testimonies 1996-1997. Rabe had interviewed the witnesses. 
Ministers like Ms Mona Sahlin cannot disregard international United Nations decisions in various resolutions, 
etc., but the SPF, being a government agency, evidently does not dare even to inform the minister - and the 
Parliament - this basic fact. It leads to other authorities disregarding the same resolutions and also the 
international rules for safety at sea. The Swedish National Maritime Administration is a prime example of the 
latter - it disregards the IMO/SOLAS rules to suit its particular interests and encourage its safety inspectors to 
lye about and to ignore basic facts. Safety at sea suffers and becomes worse! 

According to the SPF - another excuse: 

"The working language (of the Commission) was English. At the same time the English language knowledge of the 
investigators was highly variable. Thus the work became difficult in the Commission" (page 28 of (34)). 

It is interesting to note that the SPF suggests language as the reason for the difficulties of the Commission to 
investigate the accident 1994-1997. Nowhere in the at least 20 protocols of main meetings of the full 
Commission is language a problem. Everybody spoke good English. The real 'problem' was evidently to agree a 
false sequence of events and to falsify testimonies and 'scientific reports, etc. to this effect and to write the 
false Final report (5). So the Finns wrote some of their reports in Finnish and dr. Huss wrote some of his reports 
in Swedish, etc. Language problems? The problem was to maintain the secrecy, so that information could be 
manipulated to suit. 

FREEDOM OF INFORMATION 

Furthermore according to the SPF: 

"Another problem (sic) was that Sweden is rather unique with regard to the principle of public access of 
information (freedom of information). The members of the other countries were sometimes very upset (hot 
blooded), when questions being handled by the Commission were reported in Swedish media" (pages 28/29 of 
(34)). 

The SPF does not expand: 

Why was it wrong when questions handled by the Commission was reported in the Swedish media? Isn't that 
the purpose also of Finnish and Estonian media?  

Actually the problem was another one: as all essential information of the accident was false, it needed to be 
coordinated. But various members of the Commission told different, contradictory stories to the media. The 
result was in the end that the members accused one another of lying, etc., which was also reported in the 
media. 



324 
 

The SPF does not mention anywhere in its report (34) that it was the Swedish delegation that made all 
technical information and evidence of the accident investigation secret 1994 onwards 1.22 and that only 
selected pieces of technical information were leaked to the Swedish media 1994-1997 1.44. It was Sweden that 
first ignored the UN/IMO resolutions about freedom of information of marine casualties. When the writer 
wrote (1) 1996-1997 all Swedish authorities refused any information. It is particularly disturbing that all 
information (in English) by the German shipyard to the Commission 1996, when the SPF was appointed to 
handle the communications between relatives and, e.g. the Board of Accident Investigation, was made secret 
by the Swedes and was not made public until March 1998, i.e. it was withheld from this writer. It seems that 
the SPF was not even aware of the German information, i.e. one government agency, the Board of Accident 
Investigation, SHK, kept another government agency responsible for information and communication, the SPF, 
in the dark! The SPF never complained about the SHK secret procedures. 

How could SPF inform the relatives and the survivors 1996-1997 about the 'Estonia' accident, when the 
Board of Accident Investigation kept the German information secret until 8 March 1998 (and then tried to 
hide it in an archive)?  

It is another fact that the SPF had, and has, excellent connections with the Swedish media. In retrospect - as 
described in this book and based on the German information - you can conclude that all essential technical 
information of the Commission was disinformation and that this cannot have been possible without good 
media contacts (compare 1.44). As a logical consequence the SPF and the Swedish media have carefully, after 
1996, avoided to handle any information produced by, e.g. this writer in his books and on the Internet and 
other parties. One reason seems to be that the writer is not a survivor or relative (sic). However, the SPF was 
one of several authorities, which were asked by the Swedish government in the autumn 2000 to comment 
upon the information in the Swedish version of this book. The SPF director-general Björn Körlof then replied to 
the government (Ms Mona Sahlin) that 

"the SPF cannot judge the truthfulness or the reasonableness of the factual statements" but recommends "that a 
review of the material is done and that forms are created to replying as soon as possible."  

Apart from the observation that it is strange that the SPF - the agency in charge of 'Estonia-information' - was 
not able to judge the truthfulness of factual statement, it would have been very simple for Björn Körlof to 
contact the writer and others about the truthfulness and reasonableness of his statements. Why would this 
writer and others spend time to produce untrue and unreasonable statements? But no such attempt was 
made. It should have been obvious to the SPF that the purpose of the writer was to honestly promote better 
safety at sea. Instead the SPF is silent when Swedish and Finnish civil servants accuse the writer of being a 
'conspiracy theorist'. The conclusion of Ms Sahlin was as expected - on 19 April 2001 - that 

"no new circumstances have been presented, which indicate that the course of events of the accident differs in 
any essential way from the description of the Final report ...". 

The SPF never complained about this false conclusion. It is a very illogical statement/conclusion. On the one 
hand no new circumstances have been presented, on the other hand the SPF shall collect a 'fact bank' and 
explain why and how the ship sank. Regardless - whatever SPF collects, it will contain numerous new 
circumstances, which indicate that the official course of events differs completely from the real one. The SPF 
must then again recommend that IMO resolution A.849(20) is applied. 

The SPF states: 

"In Sweden we are by tradition used to openness from the authorities. It is a guarded tradition of Swedish society. 
Therefore it is no coincidence that the Swedish law (about government work) clearly states that the authority is 
required to give information, advice and help in relevant questions of the activities of the authorities (SFS 
1986:223)" (page 37 of (34)). 

However, the SPF has never criticised the fact that Swedish authorities as the Board of Accident Investigation 
and National Maritime Administration have systematically kept vital information secret and refused to reply to 
inquiries or have transmitted pure disinformation about technical matters of the seaworthiness of the 'Estonia' 
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and proposals to improve safety at sea. This writer has grave doubts about any 'openness' from the authorities. 
When the writer managed to publish his early conclusions in the biggest Swedish daily Dagens Nyheter on 16 
August 1996, the only reply from the authorities was that he was unintelligent, unscientific and unreasonable 
2.1, etc. A few months later the SPF was appointed to handle all communications between the public and the 
authorities - and from then on no authority replied to anything. 

The SPF in its report (34) evidently does not mention incidents like when Commission expert Bengt Schager in 
Swedish daily Svenska Dagbladet 970922 stated: 

"I do not believe any longer in the Commission. - it has not acted correctly ... I do not think that the quality is good 
of the Final report ... there were actually many defects on board. There are items that should have been mentioned 
in the Final report, which are not there ... It should have been more detailed and have better analysis". 

Such statement of an insider of the Commission naturally totally destroys the trustworthiness of all parties 
involved with information and communication of the 'Estonia - the government, the Commission and the SPF. 

TRUSTWORTHINESS 

The SPF states about trustworthiness - a final excuse: 

"It is impossible to create a trustworthy relationship between an authority and media/relatives unless the 
responsible party for information (i.e. the SPF - writer's note) has access to all information of the Commission. … 
The image, which the large part of the public receives of a serious accident, is a picture transmitted by the media. 
It does not matter if the image of the media is correct or not (sic). The large number of persons - the public - only 
gets the picture produced by the media - the cause and what actions that are taken, etc. - and it is this image that 
is remembered. It is easy and it goes fast to get a bad reputation. On the other hand it is long and hard work to 
correct such a reputation" (page 41 of (34)). 

THE FACT BANK - AN EXPLANATION HOW THE 'ESTONIA' WAS FILLED WITH WATER 

The Swedish government (Ms Mona Sahlin) is fully aware of the above. The handling of the old 'Estonia- 
information' by e.g. the Board of Accident Investigation and the National Maritime Authority is highly suspect 
and probably illegal. Ms Sahlin has therefore decided on 19 April 2001 that the SPF shall: 

'collect information about the M/S 'Estonia' sinking - a 'fact bank' - that shall provide information to the public and 
answer questions about the accident', 

and 

the fact bank shall contain 'an explanation that, based on the sequence of events of the Final report (sic), 
describes how the 'Estonia' was filled with water at the end of accident'. 

The latter is not possible. Ms Sahlin has shot herself in the foot. The Commission could never explain 1994-
1997 how the 'Estonia' was filled with water to sink - and - 2.1 and 2.12 - ignored all surviving passengers 
statements of the accident and has later - with the help of Huss/Rosengren/Franson - 1.9 and 1.16 - falsified 
the alleged sequence of events based on further false calculations and 'scientific' reports and the manipulated 
dive examination, etc. It is simply impossible to explain the filling of water of the hull and the sinking of the 
ferry based on the falsified sequence of events of the Commission. The SPF must point this out to Ms Sahlin, 
the government and the Parliament. Or Members of Parliament should point this out to Ms Sahlin directly in 
the Parliament - that her foot is bleeding and soiling the floor. It will help Sweden to clean up this mess. 

The SPF concludes: 

"The information shall as far as possible give a complete and clear picture of what has happened, what decisions 
that were taken and what the consequences are" (page 41 of (34)).  
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The SPF has appointed Ms Disa Byman for this project. The information manager Göran Lindmark of the SPF in 
a letter of 13 August 2001 (dnr SPF E 11/01) to 'relevant authorities and organizations' (it is not clear to whom 
the letter was actually sent) summarizes the preparatory work: 

"I hope that she (Disa Byman) will be given the possibility - and if necessary receive support - to review the 
material that is available in your offices and which later may (sic) be included in the 'information' bank … The 
objective of the SPF is that the 'information' bank shall be available in a beginning during 2002." 

The hidden information in various archives of Swedish authorities and organizations can only support the 
findings in this book 'Disaster Investigation'. The basic, technical information about the 'Estonia' accident given 
by, e.g. the Swedish government and the Swedish members of the Commission between 28 September and 18 
October 1994 was wrong. Most errors then produced by other authorities were a result of the original, false 
information. Later the experts of the Commission produced a range of false, technical reports to support the 
Commission. Ms Disa Byman need not worry about whether the reports in the 'fact' bank are true or false as 
long as correct cross-references are made, e.g. to Vendela. The false reports are easy to spot - read this book - 
and any cross-reference to a false report explains the false conclusions of an otherwise correct report by a 
manipulated authority. The SPF 'fact' bank shall therefore be used as another argument for a completely new, 
technical accident investigation, which regardless must take place, as proven new facts have already been 
presented, to resolve all outstanding technical questions and finally clarify why the 'Estonia' sank. The SPF 'fact 
bank' will only produce more such new facts. 

The SPF 'fact bank' should include, i.a.: 

full report(s) of dr. Nuorteva 30 September - 2 October 1994 about analysis of four sonar pictures taken 30 
September 1994 showing a big object at the bow of the 'Estonia' 1.4,  

all testimonies of 2nd mate Ingemar Eklund of the 'Mariella', who witnessed the sinking 1.9, 

log book of the 'Mariella' between 00.00 and 24.00 hrs of 28 September 1994 with, i.a. times, positions and 
observations recorded by Ingemar Eklund, 

names and numbers of survivors on board the 'Mariella' at 13.20 hrs and 23.55 hrs of 28 September 1994 
1.41 and how they were treated, 

why only 61 survivors were brought to and registered at hospitals in Finland according to the Final report 
(5), when 63 survivors were actually rescued and brought to Finland according to (35), 

names of four Swedish policemen embarking the 'Mariella' from two helicopters and their reports, 

all reports about 'fragments' from the 'Estonia' found after the accident - times, positions, types, finders 
1.14, 

reasons why the ROV films (seabed survey 1 October and mudline survey 2 
December) were edited not to show the complete superstructure, e.g. the starboard 
pilot door 1.1, 1.4, 1.16 and 2.24, 

log book of the HMS Furusund stating positions of the ship, when it (a) visited the 
wreck end September/early October and when it (b) filmed the visor on the sea floor 
at various times mid-November 1994, 

 
log book of the M/S 'Nordica' stating position of the ship, when it salvaged the visor on 18 November 1994,  

supporting scientific material behind the Huss/Rosengren/JAIC plot of sequence of events 1.9 done on the 
simulator of the Kalmar Maritime Academy, 
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all background material of the big damage opening/hole in the starboard front bulkhead never reported by 
the Commission 3.10, 

written report from diving 2-4 December 1994 and discussed by the Commission 15 December 1994 to the 
effect that the ramp had been closed before the accident and then had been ripped fully open and then 
closed itself 1.16 and 1.17,  

evidence that the ramp locks and hooks are damaged as stated by the Commission, 

details of and reason for salvaging luggage from cabins on deck 6 on 3 December 1994 by diver 'John' 1.16, 

evidence that lifesaving equipment was in order 1.33, 

an explanation how dry evacuation of 2 188 persons onboard the 'Estonia' should have taken place, 

evidence that watertight subdivision/watertight doors were in order 1.23, 

why the principle of Archimedes from 252 BC does not apply, 

the original manuscript of the Final report agreed in March 1997 (so that it can be compared with the 
printed report (5) of December 1997),  

etc. 

THE SILENCE GAME 

The SPF report 'To communicate with suffering People' ('Att kommunicera med drabbade människor') (34) is a 
very disturbing document. It describes between the lines the 'Silence Game' of the government about the 
'Estonia' 1994-2001. Nowhere is mentioned that the public - relatives, survivors and interested parties - not 
only are entitled to 'information' but have the constitutional right to full insight into the investigations and the 
decision making procedures, when they are done - and not in a 'fact bank' presented later. 

Every stated event must have a proven cause; physical causes should produce real events. An official report 
cannot be a fairy tale!  

Secrecy of any kind is not permitted with marine casualty investigations. By coincidence a Swedish journalist, 
Knut Carlqvist, published a book about the 'Estonia' two months later (11 May 2001) - titled the 'Silence Game' 
(Tysta leken) (33). One player of the 'Silence Game' is Ms Mona Sahlin. The winner of the Game is the one who 
shuts up. 

IN THE SWEDISH PARLIAMENT 13 DECEMBER, 2001 - MS MONA SAHLIN 

In the Swedish parliament on 13 December, 2001, the deputy Swedish minister of industry and trade, Ms Mona 
Sahlin, in charge of the Estonia affaire, stated with regard to all outstanding questions, e.g. the above: 

"It is also about making it more clear, not only informing the public what actions have been taken to prevent 
future accidents, but also to point to the facts and information that exist, so that more persons can search for an 
answer and can research all what is still unclear.  

I will mention some areas. Among them is, as stated earlier, the fact bank of the Estonia or the national memory 
bank of the Estonia, which the Board of Psychological Defence (SPF) has been given the task to compile. It is not 
only a question to give relevant information about what exists, knowledge and facts in the hands of many different 
authorities and places, which shall be available simply and clearly. It is also a question of the possibility maybe to 
find an answer to several of the questions which are asked."  
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THE ACTUAL FINAL EVENTS OF THE SEQUENCE OF THE SINKING ... SHALL BE READY NEXT 

AUTUMN 2002 

Mona Sahlin: 

"For example there are many questions about the actual final events of the sequence of the sinking, which I will 
also return to later. Therefore the SPF fact bank shall contain material about them.  

The information I have indicates that the fact bank shall be ready next autumn 2002. It will not be a short 
sighted work but something that I am convinced will exist as long as I live and breathe. The memory bank of the 
Estonia is something that the whole (Swedish) nation needs to have access to and needs to learn from and by".  

The above statement is not a good contribution to the 'Silence Game'. What has the SPF to say about it? 

ADMIRAL FRANK ROSENIUS - THE WRITER MEETS WITH THE SPF 

The writer has actually met with the SPF on 24 April 2002. 

The purpose of the meeting was to discuss the final events of the sequence of sinking/water filling of the 
'Estonia' and to get copies of relevant plans of the ship.  

The writer saw the new director general Mats Ekdahl, a journalist (Swedish daily Arbetet, Vi, Läkartidningen, 
etc.) and his information secretary Göran Lindmark (since 1999/2000). They had little knowledge about the 
'Estonia'-affaire 1994-1999. At the meeting was also admiral Frank Rosenius (retired), former commander of 
the Royal Swedish navy submarine flotilla and the Swedish navy (1998) and former deputy supreme armed 
forces commander (1999) and a board member and supervisor of the SPF! All three happily informed that their 
interpretation of the government decision of the 19 April 2001 was; first a 'fact bank' - it can take a couple of 
years - and then to explain the water filling and the sinking based on information in the 'fact bank'. The SPF 
had done nothing about the 'Estonia' for a year. 

The SPF had not asked any expert to explain how the 'Estonia' could have been water filled and sunk 
according to the events outlined in the Final report (5) and could not present any lines plans, watertight 
subdivisions plans, stability or hydrostatic data of the 'Estonia', etc., as requested by the writer. In principle 
the SPF had done absolutely nothing since the 19 April 2001 about the 'Estonia' except asking some 
government bodies to produce documents not available in the JAIC archives. The writer, Heiwa Co, proposed 
that it could help with the task.  

 

Admiral Frank Rosenius 

The SPF had however created a 'reference group' that should check the 
documents being stored in the 'fact bank'. The reference group consists of 
admiral Frank Rosenius (see left and above), Magnus Faxén (a retired 
ambassador), Hans Landberg (a retired professor of history), Disa Bystedt 
(the outside consultant collecting the material) and Mr Lasse Jonsén. In the 
reference group are also 'interested' parties, mainly relatives to victims of 
the accident; Ms Anna-Karin Wallenstein, Mr Odd Lundqvist, Ms Monica 
Köpsén and Mr Björn Stenberg. The first meeting of the reference group was 
planned for 29 May 2002. When the SPF 'fact bank' is ready (by 29 May 2002 
the SPF could not even produce a layout or a preliminary inventory of the 
fact bank) and when, i.a. the above listed items have been clarified, then we 
will have a better, final understanding why the 'Estonia' sank - how the 
deadly event took place and its real cause - or why we will not find out - as 
the 'fact bank' may be empty. 

 
The SPF was very friendly with the writer, and why shouldn't they? (The writer has served in the Swedish 
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navy!). The job of the SPF is clear - to demonstrate that, e.g. the facts in this book can never be proven and 
that they can only be used as a distraction for curious people and an excuse to avoid real analysis. The SPF is 
a part of the Minstry of Defence and cannot possibly criticize its headmaster.  

But it is good that admiral Rosenius+ is part of the 'fact bank' team. He should be able to clarify the 
involvement of the Swedish Fleet and the 'Estonia', e.g. the whereabouts of HMS Furusund in 
September/October/November 1994 and the crew aboard, the alleged removal of the visor under water 
after the accident by the Swedish navy and the alleged diving of Mr Håkan Bergmark, tel. 08-618 90 60, 0736 
43 49 92, Helsingforsgatan 65, 3 tr., SE 164 78 Kista, Sweden on the 'Estonia'. Officially no Swede has ever 
dived on the 'Estonia', but Mr Bergmark maintains that he has dived with four colleagues ... and seen a big 
hole in the side! If admiral Rosenius cannot clarify these matters, then something is ... strange. 

 --- 

* The SPF board members are: Sam Nilsson, chairperson, Laila Bäck, MP, Lars Christiansson, information consult, Rutger Lindahl, professor, 
Bo Riddarström, Överstyrelsen för civil beredskap, Frank Rosenius+, Department of defence, Yrsa Stenius and the SPF director general Björn 
Körlöf.  

The SPF media advisory board members are:  

Anders Lignell, TT, Bengt Frykman, SR, Bertil Karlefors, TV4, Christer Jungeryd, Radioutgivareföreningen, Göran Zackari, SvT, Svante 
Mossbrant, Teracom, Jan-Erik Berg, Teracom, Peo Wärring, Tidningsutgivarna, Mats Oscarsson, Räddningsverket, Åke Wideström, Post- och 
telestyrelsen, Kurt Hedman, Presstödsnämnden and Ingegerd Hedin, Pliktverket.  

+ Vice Admiral Frank Rosenius (ret) was Deputy Supreme Commander at the Swedish Armed Forces Head Quarter 1998 - 2000. He 
graduated from the Royal Naval Academy 1962 and spent his first years in submarines and was the captain of RSwN Submarine Sea Serpent 
1969-70. He graduated from the Swedish NDC 1974 and US Naval War College 1981. He has been Commanding Officer, 4th surface flotilla 
85-88, Chief of Fleet Staff 88-89, Assistant Chief of Defense Staff (Operations) 89-92, Deputy Head of department of International and 
Security Affairs in Ministry of Defense 93-94, C in C Swedish Fleet 94-98. He is a fellow of the Royal Swedish Society of Naval Sciences and 
the Royal Swedish Academy of War Sciences. Rosenius was in charge of International and Security Affairs when the 'Estonia' sank and when 
the Swedish Fleet assisted with the work on the visor. 
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1.50 STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 2002 

(Detta kapitel är skrivet på engelska men svensk översättning kommer så småningom). 

The SPF 'reference group' met on 29 May 2002 to review developments (SPF dnr. SPF E 26/02). Present were 
Katrin Berggren, Disa Byman, Mats Ekdahl, Göran Stütz, Göran Lindmark, all SPF, Magnus Faxén, Lasse Johnsen, 
Hans Landberg, Odd Lundkvist and Anna Carin Wallenstein. 

All the above persons have been informed about the findings in this book and the request that these new 
facts shall be considered but nobody has had the courtesy to reply.  

The writer evidently had met the SPF on 24 April 2002 (see the previous chapter). 

The SPF director general Mats Ekdahl informed that the printed material of the 'fact bank' consisted of about 
75-100 shelf meters of documents. The cost to digitalize these documents (for presentation on the Internet) 
was estimated at SEK 1-2 millions. 

Ambassador Magnus Faxén informed that he had made an inventory of the material of the Swedish Foreign 
Office (Utrikesdepartementet) together with Disa, the Swedish Board of Accident Investigation (Statens 
haverikommission) together with Disa, the Swedish Radio, the Swedish Television and the Swedish Board of 
Sound and Picture (Statens arkiv för ljud och bild). 

Disa Byman informed that she had completed the inventory of material from the Swedish Board of Accident 
Investigation (Statens haverikommission), the Swedish Maritime Administration (Sjöfartsverket), the Board of 
National Police (Rikspolisstyrelsen), the Swedish Foreign Office (Utrikesdepartementet), the Ministry of 
Transport (Kommunikationsdepartementet) and that she was still completing the inventory at the AgnEf, the 
Ministry of Trade (Näringsdepartementet) and the Secretariat of the Government (Statsrådsberedningen). 
Inventories of material remain to be done of the SEA and other associations of relatives, the Ministry of Justice 
(Justitiedepartementet), the Ministry of Social Affairs (Socialdepartementet), the Stockholm Police, the Office 
of the Stockholm Public Prosecutor, the Ersta hospital, the material of the Group of Analysis (at the National 
archives), the National archives, the Board of Social Affairs (Socialstyrelsen), the Board of Promotion of the Arts 
(Konstfrämjandet), the National Maritime Museum (Sjöhistoriska museet) and the Swedish Church. 

SECRET MATERIAL - NO MATERIAL FROM THE MINISTRY OF DEFENCE 

The reference group was told that material subject to the Swedish laws of secrecy, SL 8:6 and similar, still not 
made public, should be listed in the inventory with an explanation why it was still secret. Why any material 
about the 'Estonia' sinking was still secret was not given. 

The SPF had not asked for an inventory of any information or material from the Swedish Ministry of Defence 
or the Coast Guard (unless it was kept by the Maritime Administration). No inventory of material from 
shipping companies assisting at the accident was considered. However, it was discussed what to do with any 
material from Estonia, Finland and Germany. 

All associations of relatives and survivors had been given information about the 'fact bank' and asked to 
suggest material for the future web site. Nobody suggested that all essential information of the Commission 
about the accident itself was 100% false. The show must go on. 

THE FACT BANK SHALL BE READY SEPTEMBER 2004 

The SPF advised that the whole work of the 'fact bank' must be objective and open so that the 'fact bank' 
should be trustworthy. The SPF thought that the 'structure' of the 'fact bank' could be finalized during 2003 and 
that a working, but not complete (all material contradicting the official course of events shall be censored?), 
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web site could be ready in September 2004 - 10 years after the accident. The work to complete the web site 
will then continue. Later somebody only has to run the web site - the 'fact bank'. 

Who shall pay? 

The SPF shall discuss with the Ministry of Trade about the cost of and payment for the development of the 'fact 
bank' during 2003 and 2004. The Ministry of Trade has evidently 1998-2002 received all information in this 
book and filed it somewhere ... and later told the public that no new facts have been presented contradicting 
the Commission. 

HOW WAS THE 'ESTONIA' FILLED WITH WATER AT THE END OF THE ACCIDENT? 

On 29 May 2002 the reference group also discussed the task given to the SPF on 19 April 2001, i.e. 13 months 
earlier, that "the fact bank shall contain 'one example that, based on the sequence of events of the Final 
report (sic), describes how the 'Estonia' was filled with water at the end of accident'.   

The SPF informed that it could not formulate how the task should be defined and added that it could not advise 
who was going to carry out the study. 

This is stupid. The government ordered the SPF 19 April 2001 to provide 'one example that, based on the 
sequence of events of the Final report (sic), describes how the 'Estonia' was filled with water at the end of 
accident'. If the SPF cannot do it, it should advise the government. 

The SPF added that its job was only to transmit information.  

Isn't providing'one example that, based on the sequence of events of the Final report (sic), describes how the 
'Estonia' was filled with water at the end of accident' transmitting information? But for 18 months the SPF 
didn't ask anybody to do the job.  

Admiral Frank Rosenius (sic - where did he come from?), now consultant to the SPF, proposed that somebody 
makes a pre-study before anybody (who?) takes on the real job. The reference group then agreed that the 
SPF must split the two tasks, 'fact bank' and 'water filling', to be carried out simultaneously. And in order to 
increase the objective judgement of how the 'Estonia' was filled with water, the reference group suggested the 
possibility that the 'water filling' task was carried out abroad! 

It must be recalled that the deputy minister of trade, Ms Mona Sahlin had stated the following in the Swedish 
Parliament on 13 December 2001: 

"... e.g. many questions are raised about the actual sinking at end of the accident (the final part of the sinking 
sequence). Therefore the SPF fact bank will contain material about this matter.  

The information I have indicates that the fact bank shall be completed next autumn (autumn 2002). It will not 
be a shortsighted work but something that I am convinced about will exist as long as I live and breath. The fact 
bank of the 'Estonia' is something the whole nation needs to have access to and to learn from and about." 

Ms Mona Sahlin was badly informed and lied to the Parliament - the fact bank is delayed and the SPF cannot 
explain how the 'Estonia' sank. The SPF only 'transmits' information. The SPF had also forgotten the 
following statement of Ms Mona Sahlin in the Parliament on 13 December 2001  

"... On the contrary there are many thoughts about the actual sequence of the sinking, how the water got in, 
when, through what doors, through what windows and through which valves (portholes).  

There are thousands of variations of the sequence of sinking, which we, through research - the government now 
gives money for that - want to learn more about." 
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As a matter of fact the Swedish government gave 2000 the Swedish research board Vinnova SEK 25 millions to 
find out some variations why the 'Estonia' sank and that money was spent 2002, when the government gave 
another SEK 20 millions (sic) to Vinnova for further research (sic). But there are no results whatsoever of these 
SEK 45 millions in research grants. All the money went into the pockets of various people involved with the 
'Estonia' cover-up or scam 1994-1999. Ms Mona Sahlin says there are thousands of variations of the sinking - 
the last 20 minutes of untold horror - based on the initial 15 minutes of events that are the official Truth; the 
superstructure filling up with 4 000 tons and the deck house with 14 000 tons of water. 

The SPF should only present one example how the 'Estonia' sank! One example why the 'Estonia' didn't 
capsize and float upside down.  

THE SILENCE GAME CONTINUES 

On Thursday, August 22, 2002 the SPF announced (Dnr SPF E 45/02): 

The inventory of the fact/information bank is not completed. One objective of the inventory was to get an 
overview of the amount and the character of the material.  

It was clear early this spring that the information bank was not going to be ready during the year 2002, but first 
at a later date. An exact time is difficult to state at present. The purpose of the information bank is to contribute 
getting answers to different questions raised. The work continues in dialogue with the government and the 
group of reference. 

On Monday, August 26, 2002 the SPF announced (same reference Dnr SPF E 45/02): 

The work of the inventory has given an insight how large and complex the Estonia material is. 

The question to provide 'an explanation that, based on the sequence of events of the Final report, describes how 
the 'Estonia' was filled with water at the end of accident' has not been dealt with. 

Other questions should be put directly to the concerned party outside the SPF.  

This was a strange announcement - the water filling question had been discussed on 29 May but on 26 
August it had not been dealt with? 

On Friday, August 30, 2002 the SPF announced (Dnr SPF E 45/02): 

We at the SPF estimate that the Estonia material, excluding media material from news papers, radio and TV, 
comprises about 75-100 meters of book shelves. Each shelf meter is roughly estimated to contain about 5 000 
"papers". No electronic inventory exists. The work of inventory is not yet completed. The complexity of the material 
is due to its heterogeneous character; formal investigations, PMs, letters, films, pictures, sound recordings, etc.  

In the project description of the government there is no specific date when the work shall be completed. 

The question how the plot of dr Huss shall be handled cannot be answered at present. 

The SPF has no documentation how other maritime administrations regard the Final report. It is possible that such 
information may be included in the future information bank.  

It is good to know that the falsified plot of dr Huss is discussed by the SPF. When, how, by whom? It is an 
interesting task - shall the 'fact bank' contain false information? 
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THE SPF MEETING 10 OCTOBER 2002 

The SPF reference group met again on 10 October 2002 with the following persons attending (ref. SPF E49/02): 
Mats Ekdahl, Göran Lindmark, Katrin Berggren, Vendela Dobson-Andersson, all SPF, the SPF's "experts" Magnus 
Faxén, Hans Landberg, Frank Rosenius and Disa Byman, Mr Odd Lundkvist, AgnEf, Mr Lasse Johnsen, SEA, Ms 
Anna Carin Wallenstein, FAE and Mr Michael Öun, Neptunus,. Mr Keith Wijkander and Ms Jenny Rosenius, 
Sjöhistoriska Muséet, participated during the question where to put the bow visor. 

The following points were discussed: 

1. The SPF follows recent 'Estonia' questions  

2. Inventory of historic material 

3. Inventory of historic material of relatives' associations (AgnEf, SEA, FAE, Neptunus, etc) 

4. Appointment of an archivist 

5. Technical solutions of the fact bank 

6. Time schedule 

7. Study of the sequence of the sinking 

8.Where to put the visor 

9. The next meeting 

The SPF follows recent 'Estonia' Questions 

The first question was (10 October 2002) how the SPF followed recent 'Estonia' questions. Göran Lindmark, 
director general of the SPF, advised that the SPF tried to follow the various questions. Even if most time is used 
for the fact bank, the SPF tries to be a´jour with what happens and is written about the 'Estonia', Mr Lindmark 
stated. The SPF uses media watch services and its contacts with associations of relatives, authorities and 
interested private persons. The SPF welcomes tips about articles and other information about the 'Estonia' to 
be made available for the fact bank. The SPF has started to write an introduction to the various parts of the fact 
bank and to develop the structure of the fact bank, Lindmark concluded. 

The SPF unaware of recent Developments 

However, the SPF was totally unaware of the fact that on the 10 June, 2002, the Estonia Litigation Association, 
ELA, had been established at Gränna, Sweden and had asked the Swedish prime minister Göran Persson by 
letter of 12 June to decide the establishment of a Truth Commission to simply find out the real reasons what 
caused the sinking of the 'Estonia'. These events were totally censured in Swedish media and the government 
office never recorded the receipt of the official letter. Thus, by 10 October, 2002, the government had never 
replied to the ELA letter. As a consequence the ELA was not invited to the SPF 'Estonia' meeting. 

The Inventory of historic Material of the Sinking of the M/S Estonia 

The SPF informed that it had a good idea about the material from, e.g. the Board of Accident Investigation 
(Statens Haverikommission), the Maritime Administration (Sjöfartsverket), the police, the Foreign Office 
(Utrikesdepartementet) and partly from other media. The inventory of some material remains. However it was 
clear that all the complex material should be available in the 'fact bank' on the Internet. 
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The Inventory of historic Material of Relatives' Associations (AgnEf, SEA, FAE, Neptunus, etc) 

Also the relatives' associations have collected a large material that the SPF shall present. The FAE has already 
handed over its material to the SPF. Recently Ms Disa Byman, who works for the SPF, has looked at the archive 
of the AgnEf. Mr Lasse Johnsen said that the SEA had appointed a group to collect its material to be given to 
the SPF. 

Appointment of an Archivist 

The SPF has appointed an archivist to direct the work to systemize, register and digitalize the material of the 
fact bank. He starts in November, 2002. 

Technical Solutions of the Fact Bank 

The SPF cooperates with the Swedish National Archives (Riksarkivet) that has good competence to handle large 
amount of information (1000 times bigger than the 'fact bank'). Available systems and software will be used, 
e.g. the so-called ARKIS 2 system that is used since long. 

TIME SCHEDULE 

The SPF estimates that it can present a prototype (sic) of the future fact bank during 2003. The objective is to 
have a working, but not complete, fact bank by September 2004 (the 10th anniversary of the sinking). As 
advised in May the work to complete the fact bank will take several years. 

THE STUDY OF THE SEQUENCE OF THE SINKING - THE PRE-STUDY HOW THE 'ESTONIA' 

WAS FILLED WITH WATER AT THE END OF THE ACCIDENT 

The SPF announced that the consultant to the reference group, 
admiral Frank Rosenius, had been appointed to make a pre-study 
about how the 'Estonia' hull was filled with water at the end. 

The purpose of the pre-study is to clarify the conditions how a 
possible principal study shall be carried out. The simple question 
is: how could a ship with 4 000 tons of water in the superstructure 
and with 14 000 tons of water in the deckhouse at 01.32 hrs sink 

at 01.52 hrs without capsizing/floating upside down. The pre-
study is estimated to be ready around the New Year 2003. A few 
days earlier - end September - the 'Le Joola' suffered an Estonia-
like accident - and floated upside down (right). The naval 
architect Staffan Sjöling, M.Sc, who works with ship stability 
calculations at the Swedish Defence Equipment Agency 
(Försvarets materielverk) will assist with the pre-study. 

 
 

Figure 1.50.1 - Ferry after capsize without 
'watertight' deckhouse 

 
Neither admiral Rosenius nor Mr Sjöling has previously participated in any investigation about the sinking of 
the 'Estonia'. 

"WE WILL REPORT ANYTHING THAT DOES NOT TALLY WITH THE OFFICIAL REPORT!" 

"We will report anything that does not tally with the official report", Rosenius said at the meeting 10 October 
2002. Mr Michael Öun pointed out that it was an important matter of trustworthiness. 

In the pre-study they will also review and compare the results of earlier calculations and proposals, e.g. the 
proposals of the sinking presented at the AgnEf seminary 2001. One of these proposals is illustrated above, i.e. 
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that the 'Estonia' should have floated upside down two, three minutes after losing the visor*. Therefore the 
'Estonia' could not perform the events described in Figure 13.2 in (5). 

The question what to do with the false plot of dr Huss was apparently not discussed. Why can't the reference 
group discuss what to do with false, official information? 

WHERE TO PUT THE VISOR? 

The Swedish Defence Forces (Försvarsmaken) advised that it was not suitable to keep the visor at the island of 
Älvsnabben (military area). Other locations were suggested; Öja (Landsort) or Bogesundslandet. 
Representatives of relatives and survivors (sic) shall revert with suggestions latest 15 November 2002. 

The next meeting of the reference group - the only way to find out what happens at the SPF - is foreseen at 
13.00 hrs on 30 January 2003 when the pre-study shall be ready. The Swedish media does not publish any 
information at all about the new facts of the 'Estonia' today - at the request of the SPF. Strange country - 
Sweden. 

THE SPF AND THE MINISTRY OF DEFENCE 

On 30 October 2002 the SPF announced that it will also make an inventory of the archives of the Swedish 
Ministry of Defence and the Armed Forces Headquarters about 'Estonia' matters. If this material will be 
included in the fact bank is not clear. 

THE SPF ANNOUNCEMENT 20 DECEMBER 2000 

On 20 December 2002 the SPF announced (ref. E 80/02) that no regular inventory of any 'Estonia' material 
from the Swedish police and the public prosecuter's office had been done. 

Furthermore it was stated that the result of the pre-study about how the 'Estonia' hull was filled with water at 
the end of the accident by admiral Frank Rosenius and Staffan Sjöling was not going to be ready by 30 January 
2003. The reason being that further handling was required. The exact date when the pre-study will be ready 
cannot be stated. 

--- 

* It is an impossible task to show how the 'Estonia' sank according to the Commission, but the writer will give a tip to admiral Frank 
Rosenius and Mr Staffan Sjöling for their pre-study.  

QUESTION: How to explain the sinking of the 'Estonia' at 01.52 hrs based on the following official data - 4 000 tons of water have leaked 
into in the superstructure, 14 000 tons of water have flowed into the deck house, angle of list >70° and no water has entered into the 
hull compartments at 01.32 hrs because the ship is floating The reason why the ship has not capsized at this time - 01.32 hrs - is that 
capsize is prevented by watertight compartments in the deckhouse (sic) according to the Swedish Maritime Administration - director of 
safety Johan Franson. The 'Estonia' was thus floating both on the hull at 01.32 hrs and the watertight deck house prevented capsize at 
01.32 hrs. 

TASK: Explain how the hull compartments were filled with water through a watertight deck, and, how the 'watertight deckhouse' was 
completely flooded between 01.32 and 01.52. 

Watertight deckhouse? 

Did the 'Estonia' have a watertight deckhouse as suggested by the Swedish Maritime Administration/Franson? 
Maybe Franson is wrong? Admiral Rosenius/Sjöling/SPF can easily check this by calling any real expert of ship stability and ask: Are 
there watertight compartments in a ferry deckhouse preventing capsize? Or check yourself.  

The writer remembers discussing exactly the pre-study task with Frank Rosenius and the SPF on 24 April 2002 - the SPF lacked detailed 
drawings and stability particulars of the ship. Get the drawings! Can you see any watertight compartments in the deckhouse? 
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But Frank - you have to remember that Franson is the government expert since 1994 - can Franson be wrong? Of course Franson is 
wrong - he is a key player of the 'Estonia' scam. 

Actually - Franson is a totally incompetent, maybe mentally ill and unemployable in private enterprise? He is famous for harassing his 
staff to produce false information. He is one of the reasons why the 'Estonia' scam is still rolling on. 

So Frank Rosenius/Sjöling/SPF - my tip is - demonstrate that Franson is wrong in your pre-study. And by the way - let SPF make a press 
release about it. SPF knows how to deliver information. 
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'Other scenarios regarding how water can reach the lower decks are of course possible. If by us used drawings do not reflect 
the actual status of the vessel, evidently the conclusions are not valid.' 

Frank Rosenius, Staffan Sjöling - 28 March 2003  

'Frågan hur Estonia kunde sjunka så snabbt har inte klarlagts i JAIC:s haveriutredning. I en ansats att reparera den bristen 
gavs SPF uppdraget att framta ett material som med utgångspunkt i haveriutredningens rapport skulle åskådliggöra hur 
Estonia kan ha vattenfyllts i haveriets slutskede. Med den begränsande premissen utarbetades en förstudie som mer kan ses 
som en övning i dialektik än ett klargörande av sjunkningsförloppet. I den använda beräkningsmodellen har 
datorprogrammet manipulerats för att arbeta med antagna men icke verifierade konstruktionsförutsättningar samt 
belastningar långt utöver vad verkligheten skulle tillåta'.  

AgnEf - Arbetsgruppen för utredningav M/S Estonias förlisning - B. Calamnius, ord 

FAE - Föreningen Anhöriga Estonia - G. Claesson, ordf.  

SEA - Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga - L. Berglund, ordf. - Stockholm den 9 februari 2005  

 

1.51 STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR - SJUNKFÖRLOPPSSTUDIEN MARS 2003 

This chapter is dedicated to my friends Spiro Pahos - "its up to every one's insight to believe what he reads" and 
Kenneth Rasmusson - free editor at Lund, Sweden - "Men vem vet? Snart kanske det blir ett uppknytningskalas 
i gamla Svedala :) Man ska ju som bekant aldrig vara för säker". 

 (Detta kapitel är skrivet på engelska men svensk översättning kommer så småningom). 

On 28 March 2003 the SPF made public the Pre-study how to explain the sinking of the Estonia 1994 based on 
the alleged facts of the Commission. The government had ordered the original task on 19 April 2001.and the 
SPF had appointed Staffan Sjöling on 30 September 2002 to carry out the study in 60 hrs (sic), assisted by vice 
admiral Frank Rosenius. The study should have been ready by 31 December 2002. 

The writer has met Rosenius and been in e-mail contact with Sjöling. The message was that it is/was impossible 
to explain the sinking of the Estonia on 28 September1994 without concluding that the 'lost visor' and the 
'water on the car deck' story invented 1994-1997 is false. The writer naively thought that he could convince 
Rosenius/Sjöling to state that their task was hopeless. 

The Estonia Pre-study report was thus filed with the SPF on 28 March 2003 by Sjöling/Rosenius. On 1 April 
2003 admiral Rosenius was then appointed head of the office of His Majesty the King (chef för HM Konungens 
stab). 

THE PRE-STUDY CONFIRMS PREVIOUS ERRORS BY THE COMMISSION 

The Pre-study report is very interesting as it demonstrates clearly how the Commission 1994-1997 falsified the 
stability and floatability calculations of the Estonia accident investigation, as already pointed out in 1.9. 

The Pre-study can be read below in its entirety in Swedish and English. The very poor Swedish language (syntax 
and grammar) used by Sjöling/Rosenius is fairly well reflected in the writer's English translation. 
Sjöling/Rosenius complain in several places of their limited resources. Nevertheless they produce a sensational 
document - not one essential piece of information can be underwritten by serious stability experts. You can 
also down-load the Pre-study (in Swedish) from http://www.psycdef.se/extrafiler/estoniastudie2003.pdf . 
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According to the written SPF instructions, the actual sequence of sinking was not going to be explained in the 
Pre-study, only the preconditions how to make such a presentation of the last 22 minutes, i.e. between say 
01.30 (80 degrees list) and about 01.50-01.54 hrs (the vessel finally sinks), which had not been explained. The 
writer thought it was usual delaying action by the SPF. But Sjöling/Rosenius actually explain - or make an 
attempt to describe - the whole sequence of sinking in their Pre-study - from 01.15 hrs until, say 01.54 hrs. To 
do so, they have to repeat a lot of past disinformation. 

HOW TO EXPLAIN THE SINKING OF A FERRY WITH AN UNDAMAGED HULL? 

Sjöling/Rosenius split the task to explain the sequence of sinking into three separate parts - 

(a) the flooding of the superstructure with 0-12.000 tons of water on the car deck - (decks 2 and 3) (no sinking 
and no capsize as the ferry floats 22 minutes on the deck house (sic) preventing capsize while no water flows 
out through the wide open bow due to trim), and  

(b) the flooding of the watertight deck house through some damaged openings; a door, some windows 
(decks 4 - 9 above the car deck) (still no sinking or capsize as the ferry floats stably on the hull and on 
undamaged parts of the deck house) and 

(c) the flooding of some watertight hull (engine) compartments (decks 0 and 1 below the car deck), the latter 
so that the vessel actually sinks - suddenly. 

Maritime experts concerned with the Estonia sinking has wondered about 

(a) how the ferry could load 0-12.000 tons of water in the superstructure without immediate capsize with 
only 2 000 tons of water in the side and 

(b) why wasn't the deckhouse above the superstructure immediately filled with water, when it was 
submerged and how could it be considered watertight? and 

(c) how could the intact, watertight hull compartments below the car deck be flooded with water? and 

(d) why didn't the water in the superstructure flow out, when the ship stopped after a few minutes? 

Water Filling of the Superstructure above the Water Line - no water flows out 

Sjöling/Rosenius apparently assume - Attachment 1 of the Pre-study - that first the superstructure (the car deck 
space) was water filled at a rate of 300 -1 800 tons/min based on info in the Final report (5) 12.6.2. However, 
12.6.2 does not say so. It assumes 300 - 600 t/min inflow the first few minutes - until 20° list is developed. It 
further assumes that totally only 1 800 tons have flowed in when the list is 35° after 8 minutes, i.e. average 
inflow was only 225 tons/min. and that the ship then had stopped. The figure 1 800 tons/min seems to come 
from this author in Appendix 4 - the ship capsizes after one minute. So here the Pre-study does not follow the 
Final report. 

And neither Final report nor Pre-study asks the question - why didn't the water flow out, when the ship had 
turned after 5 minutes and the bow was away from the waves? At that time you would expect all water inside 
the superstructure to flow out! 

Furthermore, JAIC/Huss suggested elsewhere that the water inflow into the superstructure was only 38,5 - 55,6 
ton/min after the accident Table 1.9.2. How can a ship sink if the inflow - into a superstructure above 
waterline! - is so small? Why doesn't the water flow out through the opening in the bow, when the vessel has 
turned East and the opening is away from oncoming waves? The journalist Anders Hellberg of the biggest 
Swedish daily Dagens Nyheter reported that 2 100 tons entered in six minutes. It is 350 tons/minute. 
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Sjöling/Rosenius do not consider any information given by the Commission in the Final report chapter 12.6 
about simulations of the water filling 1.21. 

The JAIC scenario is simply the following events, fig 13.2 in Final report (5). That figure is a 100% falsification - 
there is no evidence for anything positions, speeds, courses, angles of list, etc. Everything is just invented as 
described below: 

1. At 01.14 hrs the weather tight bow ramp in the superstructure is fully open (the visor has fallen off and 
pulled out the ramp). Speed >14 knots straight into the waves. The opening is about 5,4 m wide and 6 m high 
and the ramp is down to the waterline. Water enters only into the superstructure onto deck 2, when the bow 
dips into the waves and the ramp assists the water to flow up into the superstructure, where it collects in the 
side of the superstructure. Course 281°. The ship is of course still floating on the hull and starts to list slowly 
due to water inside the superstructure. There is no evidence that this happened. Testimonies of the crew 
suggests that the ramp was still closed two minutes after the first heeling over to starboard.  

2. At 01.15 hrs - while slowing down - the list becomes 15° due to a certain amount of water in the 
superstructure on deck 2 - no water flows down in the stairwells down into the hull. The stairwells are far 
away from the water in the side. Course 281°. Distance sailed since event 1 is 0.25 NM. Ship is still floating. As 
stated above crew testimonies reported the superstructure dry at this time. 

3. At 01.16 hrs - speed 9 knots - the list is still 15° (the water inflow had temporarily stopped (sic)). Course 
261°. The ship starts a 180° turn. Distance since event 2 is 0.17 NM. A lot of 'fragments' fall off the ferry, which 
should prove the turn according to JAIC. Why these 'fragments' fell off is not clear. 

4. At 01.20 hrs - speed 6 knots - list is now 30° due to 1 000 tons of alleged water in the superstructure on the 
bulkhead deck (see suppl. 522 of Final report (5)) - thus the inflow into the superstructure was only about 167 
ton/minute during 6 minutes. No water is seen flowing down into the stairwells. Course 122°. The port turn is 
ended. Distance sailed since event 3 is 0.48 NM. At this stage of events you would expect that all water 
flowed out! The course is 122°, i.e. bow opening does not face any oncoming waves. 

5. At 01.22 hrs - speed 4.5 knots - list 35°. Course 140°. Distance since event 4 is 0.2 NM. Ship is still floating. 
Alarm is raised onboard. As the speed is almost nil and the bow points away from the waves, you would 
expect that all water flows out of the superstructure, i.e. that the water inflow is negative = water outflow = 
the vessel list should be reduced, etc. Without any evidence the JAIC suggests the opposite - more water 
comes in! - and Rosenius/Sjöling just accept that as fact. They suggest that inflow is 300-1 800 tons/minute 
into the superstructure at this time, which is nonsense. 

6. At 01.24 hrs - speed 2.1 knots - list 40°. Course 160°. Distance since event 5 is 0.12 NM. Windows are 
smashed in deckhouse deck 4. The deck house starts to fill with water (and the new Sjöling/Rosenius 
assumption is that the engine rooms start to be flooded by 400 tons/min through open ventilation ducts in 
the side ending just below the deck house - otherwise the ferry will never sink!). 

7.1 At 01.30 hrs - speed 1.7 knots - list 60-70°. Course 154°. Distance since event 6 - 0.30 NM. 

7.2 At 01.33 hrs there is 1 500 tons of water in the superstructure on deck 2 (see suppl. 522 of Final report (5)) 
- thus the inflow into the superstructure was only about 38,5 ton/minute during 13 minutes since 01.20 hrs. 
With 1 500 tons of water loaded in the superstructure the angle of list should only be 32°. Speed is nil! All 
water should no flow out! The vessel drifts sideways. The list is 75° because there is also water in the deck 
house: according to the Final report (page 183)"18.000 tons of water onboard distributed between the car deck 
and decks 4 and 5 would have given a heel angle of 75°", but the intact, watertight deckhouse deck 6 and 7 
prevents capsize - the ship floats on the watertight deck house. (Assuming like Sjöling/Rosenius that the 
engine rooms had been flooded since 01.24 hrs with 400 tons/minute there should now also be 2.800 tons of 
water in the hull, which would have sunk like a stone, i.e. the sinking stops at 01.33 hrs). But ... 
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7.3 At 01.35 hrs the list is 80° (figure 13.3 of Final report) - no sinking. The ship still floats on some dry and 
empty hull compartments somewhere and drifts sideways with 2,2 knots speed. 

7.4 At 01.40 hrs the list is 115° (figure 13.3 of Final report) - the vessel is still floating, i.e. the hull is still not 
fully flooded. 

7.5 At 01.42 hrs there is 2 000 tons of water in the superstructure on deck 2 (see suppl. 522 of Final report) - 
still no sinking - thus the inflow into the superstructure was only about 55,6 ton/minute during 9 minutes 
since 01.33 hrs. There is no evidence for any of the inflow figures given above. All figures are invented! 

8. At 01.52 hrs the ship (suddenly) sinks/disappears. Distance from 7.1 - 0.88 NM (average speed from events 
7.1 to 8 is 2.4 knots, i.e. the speed increased after event 7.1). 

The sinking position of event 8 is 1 570 m due East of the start position 1. The sudden sinking after 38 minutes 
is not explained. 

The basic question for Sjöling/Rosenius to answer is thus: How did the watertight hull, decks 0 and 1, with 14 
watertight compartments, >18 000 m3, fill with water during 28 minutes between, say 01.24 and 01.52 hrs (so 
the ship sank without capsizing/floating upside down)? Sjöling/Rosenius suggest it was throught illegal or 
incorrectly installed ventilation ducts in the side of the superstructure leading to the hull compartments but 
no evidence is given!  

Another question is - how could the Estonia drift the way she did - so long, so fast and with constant speed - 
while being water filled via the ventilation ducts?  

Another question is: who made figure 13.3 in (5)? 

And why didn't the water inside the superstructure flow out at 01.24 hrs, when the opening in the 
superstructure was not facing the waves and the speed was zero? Why did only water flow in/up into the 
superstructure >2 meters above waterline? According to the law of gravity the water should have flowed 
out. 

SENSATIONAL DISCOVERY - VENTILATION DUCTS IN THE SUPERSTRUCTURE SIDE 8 

METERS ABOVE THE WATER LINE 

Sjöling/Rosenius come up with a sensational discovery - they state they have located - on three different ship's 
drawings ([4] Drawing 590 02/21 - Safety and Fire fighting equipment, [5] Drawing 590 64/1 - 
Ventilationplan, Blatt 1 and [6] Drawing 590 24/1 - Wagendeckausrüstung) never heard of before - ten 
ventilation ducts in the ship's side leading down into watertight hull engine compartments from the deck 
house. 

They obviously make reservations in the Pre-study about the existence of the alleged ducts and the whole Pre-
study is nonsense without the ducts; nobody including the Finnish, Swedish and Estonian maritime 
administrations and the JAIC 1994-1997 has ever heard about the ducts before, they are not shown on the 
General Arrangement plan of the ship or any drawings officially kept by the Finnish or Estonian administrations 
or the BV Class society, normally the hull engine compartments are ventilated via the funnel and the engine 
casing/uptake with the fans/fire dampers located in the funnel, normally you do not fit A-60 insulated 
ventilation ducts to hull spaces in the side of the superstructure, etc. 

INCORRECT VENTILATION DUCTS  

The origin of the newly found drawings by the SPF is apparently the Finnish Maritime Administration. If the 
drawings are correct and they are not, they prove that the 'Estonia' was incorrectly built 1979-1980 by the 
Meyer shipyard at Papenburg, Germany, and badly approved and certified by the Finnish Maritime 
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Administration, 1980, and incompetently checked at Port State Controls by the Swedish Maritime 
Administration, 1980-1994 and, again, incorrectly surveyed and certified by the Estonian Maritime 
Administration and Bureau Veritas, 1993-1994. The reason is simply that the ventilation ducts and openings 
are 100% in contradiction with the 1966 Load Line Convention. You cannot fit ventilation ducts to 
compartments below the freeboard deck, e.g. engine rooms with openings without watertight closing 
appliances in the side of a ship superstructure. Any ventilators must be fitted at least on top of the 
superstructure deck, with a high coaming and with external means to be closed in case of fire, etc. 

Normal practice is that ventilation of machinery spaces and emergency 
generator room, in order to satisfactorily ensure, in all weather 
conditions (i) the continuous ventilation of machinery spaces, and (ii), 
when necessary, the immediate ventilation of the emergency 
generator room, that the ventilators serving such spaces have openings 
so located that they do not require closing appliances except fire 
dampers, i.e. that they are installed at the centerline with the 
coamings extend for more than 4,5 m above the deck in position 1 
(0.25L forward part of deck 4) or 2,3 m above the deck in position 2 
(0.75L aft part above the superstructure; deck 4 in the case of the 
Estonia). The safe location of any ventilation openings is at deck 6 - not 
below deck 4 in the side.  

Figure 1.51.1 

Evidently no ventilation ducts were originally fitted in the side of the Estonia to ventilate the engine rooms, as it 
was done via the casing and the funnel. 

However, by examining photos of the Estonia taken before the accident there seems to be openings - total 
12 or 14 - in the superstructure side (dark) below deck 4 and the deck house (white)! See the photo above 
right. What is the purpose of such openings? Probably only to allow wenting of the car deck space, i.e. the 
ducts in the sides are air inlets, while the air is extracted by fans on deck 4 aft. No water can flood the hull 
spaces below the car deck via such ducts? 

THE ORIGIN OF THE STRANGE DRAWINGS 

The reader should now be very curious about these drawings; [4] Drawing 590 02/21 - Safety and Fire fighting 
equipment, [5] Drawing 590 64/1 - Ventilationplan, Blatt 1 and [6] Drawing 590 24/1 - Wagendeckausrüstung 
suggesting ducts in the side down to the engine rooms. 

Where do they come from as the shipyard evidently has not produced them? 

It is very easy to prove that the alleged drawings are false - just ask for the 
originals from the Meyer shipyard! The shipyard (Mr Hummel) has 
informed that no such ducts exist. However, there is a possibility that the 
original ventilation of some hull compartments were found deficient and 
that the ventilation outlets were modified later. The drawings may be a 
'proposal' of one type of modifications but later some other modifications 
were done. Regardless - the modified arrangement was illegal. 

It would appear on the other hand that some openings in the side were 
used to ventilate the superstructure/car deck space outlined above and as 
seen on the photo right of the interior of the 'Estonia' car deck; you see 
the duct (beside the pilot door) with opening grids at deck 2 and 3 levels. 

Figure 1.51.2 

It seems that the ventilation idea was to extract air via fans on deck 4 aft and allow air inlet through ducts in 
side - as shown - with an external opening below deck 4 - without any closing devices. It is a stupid 
arrangement - in case of fire in the superstructure, it cannot be sealed off. The closing arrangement of the 
inlets in the side must be fitted on deck 4 outside the car deck space. 
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If other, modified (?) ducts in the side did not ventilate the car deck but went down into the hull is not clear at 
present. However, it is very unlikely. 

SJÖLING AND ROSENIUS AND THE STRANGE DRAWINGS 

Sjöling/Rosenius assume that the drawings are true and correct and that ventilation ducts exist in the side 
between deck 4 and the hull compartments (they ignore the ducts between the outside and the cardeck!) - and 
that the watertight hull compartments were conveniently flooded through them - and that is why the Estonia 
sank. The hull on which she floated was flooded through ventilation ducts in the side! Finally we are told why 
the Estonia sank without capsizing. Because Sjöling/Rosenius confirm that otherwise, with water in the 
superstructure, the Estonia would have capsized  

There are allegedly according Sjöling/Rosenius at least ten ventilation ducts in the sides leading down to six 
watertight hull compartments Attachment 3 of the Pre-study and below table (and none to the car deck): 

Number Frame Space 

V21 26 Store room 

V22 37 Store room 

V23 46 Store room 

V24 49 Store 

V25 64 Main engine room 

V26 65 Main engine room 

V27 55 Main engine room 

V28 80 Engine workshop 

V29 A Engine workshop 

V210 94 Sewage tank room 

Table 1.51.1 Alleged 10 off vent ducts in side from below deck 2 to just below deck 4. 

These ducts of small cross areas must be fitted with external A60 fire insulation and in addition be fitted with 
weathertight (sic) fire dampers at deck 2 or at deck 4 level. In the latter case the duct must be of substantial 
thickness. If such ducts existed they were stupid and illegal - how to maintain and overhaul a weathertight fire 
damper inside a fire insulated duct? It was much easier to ventilate the store rooms, workshop and sewage 
tank room from the central casing and the engine room from the funnel/engine casing/uptake and this is how 
it should have been done. Why retrofit ventilation exhaust ducts from store rooms, workshops and sewage 
tank rooms in the side through the superstructure and car deck space? 

 *** 

We should however not worry too much about these new ducts, which will not be submerged until the list is 
>40° when there are substantial amounts of water on the car deck according to the Commission. The Pre-study 
is very descriptive about the water in the superstructure on the car deck - and confirms that the Final report is 
false! Because a ferry does not float upright with water loaded in the superstructure on the car deck - deck 2! 
The Estonia evidently capsizes before water starts to flow down into the hull compartments through any 
small cross area ventilation exhaust ducts in the side unless he water flows out of the superstructure. 
However, more realistically the Estonia should never have capsized in the given scenario with very little 
water inflow - all water should have flowed out, when the vessel stopped, before capsize could have 
occurred. 

WATER ON THE CAR DECK - CAPSIZE 

Attachment 5 - Loading condition with water on the car deck, C0-C31, - of the Pre-study clearly demonstrates 
the original falsifications about water on the car deck. Sjöling/Rosenius suggest that the Estonia would only list 
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0-55 degrees sideways with 0-12 000 tons of water on the car deck and that the moving water - up to 12.000 
tons - will not trim, capsize or sink the vessel - or flow out! 

This is not possible! It is impossible to load 12 000 tons of water in the superstructure of a ship with 
deadweight about 3 300 tons or probably only 3 000 tons of which 2 200 tons is already used. 

Furthermore any free water on the car deck moves to the lowest point and trims (rotates longitudinally!) the 
ship; e.g. 10.000 tons (sic - an enormous free moving weight = to the original weight of the ferry!) forward 
trims the ship 10 meters on the bow; the ship will fall/roll over forward (actually all water in the superstructure 
would flow out, but realistically the ship would have capsized sideways and floated upside down before that 
with only 1 900 tons inside the superstructure = the absolute limit) and turns like a turtle and floats upside 
down after one minute. Alternatively the ferry trims on the stern and then the bow opening becomes 5-10 
meters above waterline. And then - how would water enter through the bow? Therefore the JAIC decided (it is 
an essential part of the falsifications of all events) that the Estonia didn't trim a centimeter due to the 
continuous inflow of water (no outflow) on the car deck into the superstructure and the bow ramp was always 
a little above water (sic! - Attachment 7.2 and Attachment 10 and starboard inflow point WOS of the bow 
opening and all conditions C0-C31) and Sjöling/Rosenius do not contradict them in their 60 hours of Pre-study. 

LIMITED DEADWEIGHT, LIMITED FLOATING BUOYANCY 

Everybody concerned with ferry stability/loading/floatability knows that any roro-passenger ferry type Estonia 
has a certain limiting, intact load carrying capacity - the dead weight - say 3 345 tons. The ferry cannot load 
more cargo, as it will then not survive the risk of two compartments collision damage/flooding of the hull. Two 
compartments collision damage of the hull and flooding of two watertight compartments of the hull 
corresponds to the loading of about - maximum 2 000 tons - extra cargo on the car deck of an intact ship. After 
that, i.e. flooding of more than two compartments of the hull, the watertight hull becomes submerged below 
water - and sinks. Therefore the loading conditions C8-C31 in Attachment 5 of the Pre-study with 0-12.000 
tons loaded in the superstructure are an incorrect assumption or a plain invention. 

The Estonia will never survive any of the conditions C8-C31 for the simple reason that she cannot load 2.000 - 
12.000 ton water on the car deck as assumed by the JAIC 1994-1997 and Sjöling/Rosenius in 2003. In reality 
the 'Estonia' would have capsized sideways and up side down long before that with only 1.900 tons of water 
on the car deck. To use conditions C8-C31 in a Pre-study to demonstrate the sinking of the Estonia is 
incorrect. It is unscientific! 

THOUSANDS OF TONS OF WATER ON THE CAR DECK DO NOT TRIM THE ESTONIA 

And it is here that the scam becomes revealing. In order to hide the fact that the water on the car deck trims, 
capsizes and sinks the vessel, the originators of loading conditions C8-C31 manipulates the calculation; 

(a) the water in the superstructure becomes fixed (like ice!) and does not move or flow out, it is just added as a 
fixed weight to confuse the computer software, 

(b) there is no trim whatsoever (the ice does not move) unless the trim changes a little on the stern (how is not 
explained). 

(c) in addition - to avoid that the ship then sinks with 12.000 ton extra weight loaded in the open 
superstructure - the originators of loading conditions C8-C31 suggest that the vessel floats on the watertight 
deck house! 
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MAGIC - THE FERRY FLOATS ON THE DECKHOUSE FOR 11-17 MINUTES 

Everybody concerned with ferry stability/loading/floatability knows that any roro-passenger ferry type 
Estonia does not float on the deck house. The deck house, > 9 meters above the waterline, presents no water- 
or weather tightness whatsoever to provide buoyancy or a righting moment to prevent capsizing. The deck 
house is an open structure without any watertight or even weather tight means. Sjöling/Rosenius apparently 
know these simple facts, which explain their confused explanations of GZ-curves associated with the loading 
condition, L2, used in the report and confusingly described in Attachment 4 (they try to explain the real facts 
but then ignore them and simply conclude that the deckhouse is 100% watertight). 

FALSIFIED GZ-CURVES 

Any ship has only one basic GZ-curve, which may be reduced in extent if a part originally considered providing 
buoyancy, e.g. a superstructure, is being open to the sea, e.g. the bow ramp is open. The open deck house is 
not considered in the GZ-curve. GZ is the righting arm at different angles of list of the ship. 

And this is the second part of the original Estonia falsifications (see chapter 12.6.1 of the Final Report (5)) 
repeated in the Pre-study. Sjöling/Rosenius not only suggest that the superstructure (open at the bow) and 
deck house decks 4-8 are 100% watertight, they propose that the only way for the ship to sink is that the 
deckhouse is flooded through some defined inflow openings, e.g. the doors aft used by passengers to walk in 
and out and, reluctantly, the windows in the sides Attachment 3, even if the difference is small. 

Finally they suggest that it takes 11-17 minutes to actually flood the 100% watertight deckhouse - 17 minutes 
via the doors or 11 minutes via windows+doors. 

All this is of course fantasy without factual foundation. 

The deckhouses of the Herald of Free Enterprise, the Jan Heweliusz and Le Joola contained no buoyancy and 
were instantaneously flooded when the ships capsized (and floated upside down) and the Estonia was no 
different. In the Pre-study calculations Sjöling/Rosenius play God and allow water to flow into the deckhouse 
(and the hull compartments below) so that the Estonia sinks slowly without capsizing during 11 to 17 minutes.  

BLAME THE NAPA COMPUTER SOFTWARE 

In order to play God (or Devil) - and invent (falsify) scenarios how the Estonia sank - Sjöling/Rosenius make 
reference to Finnish Napa computer software, which they allege can compute the stability and floatability of a 
ferry during the sinking process. The Napa software is only applicable to floating, generally intact ships with 
some underwater hull compartments flooded and in communication with the sea after damage - damage 
stability. 

The ship is initially floating on a hull with watertight subdivision and with a weather tight superstructure with 
certain subdivision (including watertight buoyancy tanks) contributing buoyancy when submerged while, the 
ship heels. Then certain underwater hull compartments are assumed flooded and the software computes the 
new floating position, etc. Nothing more, nothing less. A Napa computer cannot be used to show how a ship 
sinks. 

Sjöling/Rosenius modify the Napa program, as Huss, Karppinen and Junnila previously, 1.9 and 3.12, and 
make initially the whole deckhouse 10 meters above the waterline watertight (sic) hull compartments on 
which the ship is alleged to float when submerged. This innocent (sic) mistake is the basis of the 
falsifications. 

The Napa program could of course handle 'water loaded on the car deck' in the superstructure - water = <1 000 
tons - and would compute a large trim and heel and risk of capsize, which would occur with 1 500 - 2 000 tons. 
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The Napa program could evidently not handle 2 000 - 10 000 tons of water 'loaded' on the car deck. The 
software would just compute that the ship was lost, had capsized, as it could not load so much! 

It is very easy to verify this! Check it on any Napa computer fitted to a Sweden/Finland roro-passenger ferry, 
e.g. when visiting Stockholm! 

The Estonia could not float with 5.000 - 10.000 extra tons of water in the superstructure as the extra buouyancy 
in the hull to survive two-compartments flooding was only 2 000 tons. This the Estonia conspirators detected 
already 1995. In order to 'cheat' the software they (a) made the deckhouse watertight and (b) the 'water on the 
car deck' a solid weight - no trim - balanced by the invented (non-existing) buoyancy in the deckhouse. 
Rosenius/ Sjöling inherited this stupid and dishonest set-up from the JAIC. And they accpted it. And tried to 
improve on it! It is quite dishonest. Any scientific model test basin will discover this manipulation. 

To slowly fill the Estonia with water Sjöling/Rosenius then opened selected 'inflow openings' to the deckhouse, 
so it was slowly flooded - and they discovered that the ship would capsize and float upside down. In order to 
prevent capsize they suggest that decks 7 and 8 are not fully flooded at all and that deck 5 floods before deck 4 
(?) and/or then they find ventilation ducts at deck 4 to some hull (sic) compartments and then they allow these 
hull compartments to flood - so that the ship fills with water. All this is 100% unscientific and 100% dishonest 
and has nothing to do with naval architecture or seamanship. 

TOTAL TIME FOR SINKING - THE ESTONIA SINKS 1 000 METERS SHORT OF THE OFFICIAL 

POSITION  

Officially - according to the JAIC - the Estonia lost the visor at 01.15 hrs and had about 80 degrees list at 01.30 
hrs and later the ship sank at 01.50-01.54 hrs. All the time - regardless of increased enclosed weights - the 
wreck was drifting at a speed of >2.2 knots. The official task given to the SPF by the government was to clarify 
the sequence of water filling between 01.30 and 01.50/54 hrs - the last 20-24 minutes (the end of the 
accident). Sjöling/Rosenius in their Pre-study (attachements 12-15) do not make any attempt to set actual 
times to their invented events. The attachements 12-15 do not and cannot make any sense. 

Regardless, it seems that Sjöling/Rosenius - when they start flooding the deckhouse, which happens at about 
01.24 hrs according to the JAIC, cannot stop the ship sinking in longer than 11-17 minutes, i.e. the Estonia 
sinks already at 01.35 hrs (as suggested by this writer due to hull leakage and visor in place) or 01.41 hrs 
(suggested by Sjöling/Rosenius). In neither case the wreck will sink at the official position of the wreck 
relative the visor at 01.50/54 hrs. So how could the visor be lost 1 560 meters West of the wreck? We are 
back to the simple conclusion that the official visor position is false, that the visor never detached from the 
ferry, and that the visor was blown off using explosives by Swedish Navy divers under water after the 
accident. 

The Pre-study written by vice admiral Frank Rosenius and Mr Staffan Sjöling of the Defence Equipment Board 
(Försvarets Materialverk, FMV) seems to be another tragic - misleading - document in the row of false reports 
about the Estonia. How can the staff at the Swedish Board of Pyschological Defence accept such a report? 

   

E-brev till SPF E-mail to the SPF 

  

Beausoleil 6 April 2003 - Er ref SPF Dnr E19/03 

Mats Ekdahl - Generaldirektör SPF 

Vendela Dobson - informatör, SPF 

  

Beausoleil 6 April 2003 - Your ref SPF Dnr E19/03 

Mats Ekdahl - Generaldirektör SPF 

Vendela Dobson - informatör, SPF 
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Hjärtligt tack för Förstudien av sjunkförloppet + Bilagor 
1-15 sända 2003-03-31. 

Analys av förstudien visar att metoden att simulera 
sjunkförloppet är fel. Utgångspunkten - Bilaga 5 - 
lastfall med 0-12.000 ton vatten i överbyggnaden är 
omöjlig - Estonia kapsejsar och flyter upp/ned redan 
vid lastfall C7 och kan inte lasta mera vatten, lastfall 
C8-C31, utan att sjunka direkt. Anledningen tycks vara 
att output från Napa-datorn beträffande trim helt 
enkelt har manipulerats. Därför blir alla följande 
slutsatser i Förstudien och bilagor 6-15 missvisande 
(förutom att många referenser i Förstudien ej finns 
redovisade i Bilagorna). Mera uppgifter om brister i 
Förstudien finns på min hemsida - 
http://heiwaco.tripod.com/epunkt151.htm . 

SPF ombedes göra om Förstudien med bättre 
kvalifierade experter. 

Vänliga hälsningar 

Anders Björkman, Heiwa Co 

Many thanks for the Pre-study of the Sequence of 
Sinking and Attachments 1-15 sent 2003-03-31. 

Analysis of the Pre-study shows that the method to 
simulate the sequence of sinking is wrong. The starting 
point - Attachment 5 - load conditions with 0-12.000 
tons of water in the superstructure is impossile - the 
Estonia capsizes and floats upside down already in load 
condition C7 and cannot load more water, conditions 
C8-C31, without immediate sinking. One reason is that 
output from the Napa computer re trim simply seems 
to be manipulated. Therefore all following conclusions 
of the Pre-study and Attachments 6-15 are misleading 
(in addition many references in the Pre-study are not 
shown in the attachments). More errors of the Pre-
study are shown at - 
http://heiwaco.tripod.com/epunkt151.htm . 

SPF is kindly requested to re-make the Pre-study by 
better qualified experts. 

Kind regards 

Anders Björkman, Heiwa Co 

 
No reply has been received (18 April 2003) 

*** 

In January 2004 the SPF (http://www.psycdef.se/estonia/tasks_ongoing.asp) decided to make a computer 
annimation of the sinking based on the below Pre-study to be presented 1st September 2004 - 10 years after 
the actual sinking. The SPF and the writers of the Pre-study have ignored all comments by Heiwa Co that the 
Pre-study is wrong and that therefore evidently also any computer annimation will be wrong. Anyway, the 
sinking in the Pre-study goes to fast so that the 'Estonia' sinks 1 000 meters West of the actual wreck position. 
Heiwa Co has 17 March 2004 sent below e-mail to SPF: 

E-brev till SPF 17 mars 2004 E-mail to the SPF 17 March 2004 

Vendela Dobson, Göran Lindmark, Mats Ekdahl - SPF 

Hej, 

för er kännedom meddelas att min hemsida finns på 
Internet igen http://heiwaco.tripod.com sedan 
söndags. Redan på måndag kom ett e-brev från 
birgitta.heijer@economy.ministry.se laddat med ett 
nytt virus (W38blage.p). Naturligtvis var e-
avsändaraddressen falsk. Barnsligt försök att sabotera 
min dator. 

Ni ombedes läsa hur Sverige fuskar bort SEK 28 
millioner på sjösäkerhetsforskning 2001-2004 
http://heiwaco.tripod.com/vinnova.htm och hur 
Heiwa Cos ansökningar smusslas bort. 

Vendela Dobson, Göran Lindmark, Mats Ekdahl - SPF 

Greetings, 

please be advised that my home page 
http://heiwaco.tripod.com is on the Internet again 
since last Sunday. On Monday arrived an e-mail from 
birgitta.heijer@economy.ministry.se loaded with a new 
virus (W38blage.p). Naturally the address of the sender 
was false. A childish attempt to sabotage my computer. 

Your are requested to read how Sweden wastes SEK 28 
millions on safety at sea research 2001-2004 
http://heiwaco.tripod.com/vinnova.htm and how the 
Heiwa Co applications are swept under the carpet. 

You are requested to read how the Heiwa Co proven 
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Ni ombedes läsa hur Heiwa Cos bevisade uppgifter 
2000 om Estonias sjöovärdighet smusslas bort i ett 
märkligt remissförfarande 
http://heiwaco.tripod.com/remiss.htm (när ovan 
Birgitta Heijer tydligen var statssekreteraren som 
beordrade remissen). 

Och naturligtvis skall ni läsa om SPFs, er egen, märkliga 
vattenfyllnadsstudie (för SEK 40,000:-) av Staffan 
Sjöling på http://heiwaco.tripod.com/punkt151.htm 
och jämföra med Heiwa Cos analys 
http://heiwaco.tripod.com/punkt19.htm . 

Själv har jag inget med Estoniaolyckan att göra än att 
jag och mitt företag Heiwa Co analyserar uppgifterna 
med uppgift att förbättra sjösäkerhet, vilket ni 
naturligtvis är medvetna om. 

Nu tycker jag att Sveriges förföljelse av Heiwa Co går 
för långt. Era uppdragsgivare vet inte skillnad på 
sanning och lögn längre eller hur man skall uppföra sig 
anständigt eller moraliskt i t.ex. 
sjösäkerhetssammanhang. 

Vad tycker ni själva? Är det roligt att spela med i den 
här sörjan längre? Har ni inte eget omdöme? Säg NEJ. 
Säg att ni inte har lust att arbeta med uppdragen 
(minnesbank, vattenfyllnad) längre. Säg att ni inte 
längre tror på uppdragsgivarnas uttalade, uppriktiga 
vilja (vad den nu kan vara?). Säg att de kan hitta andra 
personer (t.ex. HM Konungens stabschef) för att reda 
upp i sophögen. 

Läs gärna mitt nya förord 
http://heiwaco.tripod.com/forord.htm varför jag 
fortsätter att arbeta med denna märkliga historia. Jag 
är en lycklig och fri människa men jag tycker inte om 
att en massa amatörerer med höga titlar i lilla Sveige 
förlöjligar mitt företag och vad jag uppnått i 
sjösäkerhetssammanhang i IMO och Europa och 
världen. Ni ombedes därför vänligen att avsäga er 
fortsatt inblandning med Estonia. 

Bästa hälsningar 

Anders Björkman 

Heiwa Co 

European Agency for Safety at Sea 

information 2000 about the Estonia un-seaworthiness 
was swept under the carpet in a strange internal inquiry 
http://heiwaco.tripod.com/remiss.htm (when above 
mentioned Ms Birgitta Heijer was head at the ministry 
which ordered the inquiry). 

And naturally shall you read about SPF's, your own, 
strange water filling study (that cost SEK 40,000:-) by 
Staffan Sjöling Sjöling at 
http://heiwaco.tripod.com/punkt151.htm and compare 
with the Heiwa Co analysis 
http://heiwaco.tripod.com/punkt19.htm . 

I have myself nothing to do with the Estonia accident 
except that my company Heiwa Co analyses the 
information with objective to improve safety at sea, 
which you evidently are fully aware of. 

Now I think that the persecution of Heiwa Co goes too 
far. Your employers do not know the difference 
between truths and lies any longer and how to behave 
correctly or morally with, e.g. safety at sea matters. 

What do you think yourselves? Is it funny to play along 
in this mess any longer? Do you not have your own 
judgement? Inform them that you do not want to 
continue working with the job (memory bank, water 
filling). Tell that you do not believe in their wishes 
(whatever they can be?). Suggest that they can find 
other persons to clean up this garbage heap (e.g. the 
head of the office of HM the King). 

Read my new Foreword 
http://heiwaco.tripod.com/forord.htm why I continue 
to work with this strange story. I am a happy and free 
person but I do not like that a number of amateurs with 
high titles in little Sweden ridicule my company and 
what I have achieved concerning safety at sea at the 
IMO and in Europe and in the world. You are kindly 
asked to resign from further involvement with the 
Estonia. 

Best regards 

Anders Björkman 

Heiwa Co 

European Agency for Safety at Sea 

No reply has been received (10 April 2004). 
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The Computer Animation is stopped (SPF ref. 2004-04-26 Dnr SPF E 28/04) Request for an independent 
Investigation 

Pro Memoria made at meeting with the Estonia 
project reference group 26 April 2004  

Present: Mats Ekdahl, chairman, Vendela Dobson 
Andersson, Göran Lindmark, Disa Byman, Michael Öun, 
Allan Sooman, Frank Rosenius, Brett Hardman, Birger 
Stensköld, Magnus Faxén, Anna Carin Wallenstein, 
Lasse Johnsen, Odd Lundkvist, Hans Landberg och 
Daniel Westman 

... 

Letter from SEA, AgnEf, FAE and Vilhelminagruppen 

Above mentioned associations of relatives have in a 
letter to SPF of 30 March 2004 among other matters 
demanded that the so called Pre-study, how to explain 
the sinking of the Estonia 1994, which the SPF has 
carried out, shall be completed by an independent 
investigation and that it shall not include delegates and 
experts from Estonia, Finland and Sweden. Furthermore 
it is demanded that the computer animation of the SPF 
Pre-study shall not be done before an independent 
investigation has been completed and that the Estonia 
Fact Bank is continuously up-dated until the truth of the 
sinking of the M/S Estonia has dawned. 

Mats Ekdahl pointed out that the SPF cannot decide 
about all these demands. After thorough discussion it 
was decided that the question shall be further handled 
and be on the agenda at meeting with the reference 
group during the autumn. 

Next meeting 

Next meeting with the reference group takes place 
Wednesday 15 September, 13.00 - abt. 16.00 hrs at the 
SPF 

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med 
Estoniaprojektets referensgrupp 26 april 2004  

Närvarande: Mats Ekdahl, ordförande, Vendela 
Dobson Andersson, Göran Lindmark, Disa Byman, 
Michael Öun, Allan Sooman, Frank Rosenius, Brett 
Hardman, Birger Stensköld, Magnus Faxén, Anna Carin 
Wallenstein, Lasse Johnsen, Odd Lundkvist, Hans 
Landberg och Daniel Westman 

... 

Skrivelse från SEA, AgnEf, FAE och Vilhelminagruppen 

Rubricerade anhörigföreningar har i skrivelse till SPF 
den 30 mars 2004 bland annat begärt den så kallade 
sjunkförloppsstudie som SPF låtit utföra fullföljs med 
en oberoende utredning och att denna inte ska 
innefatta ledamöter och specialister från Estland, 
Finland eller Sverige. Vidare kräver man att den 
föreslagna dataanimationen av studien inte genomförs 
innan en oberoende utredning har slutförts samt att 
Estoniasamlingen löpande kompletteras fram till dess 
sanningen om M/S Estonias förlisning kommer i dagen. 

Mats Ekdahl pekade på att SPF inte kan fatta beslut 
om samtliga dessa krav. Efter ingående diskussion 
beslöts att frågan ska beredas vidare och tas upp vid 
sammanträde med referensgruppen under hösten. 

Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde med referensgruppen äger rum 
onsdag den 15 september, 13.00 -ca 16.00 på SPF. 

 
This amazing request has not been mentioned in any Swedish media. 

(written 7 May 2004)  

Sjunkförloppsstudie 

Ag Sjunkförloppsstudie 

2003-03-28 

The SPF Pre-study explaining the Estonia sinking 

Re Sinking Pre-Study 

2003-03-28 
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Vam Frank Rosenius 

Civ.ing. Staffan Sjöling 

  

Styrelsen för Psykologiskt Försvar 

Estonia. Sjunkförloppsstudie. Rapport förstudie. 15 bilagor 

  

  

1. Bakgrund 

Regeringen har gett SPF i uppdrag att i den faktabank som 
upprättas inom myndigheten, bör det finnas ett material 
som åskådliggör hur Estonia kan ha vattenfyllts i haveriets 
slutskede (Regeringsbeslut 2001-04-19, N2001/4125/TP). 
SPF bereder denna del av regeringsuppdraget genom att 
till sig knyta ett par experter. Experterna är Vam (pens) 
Frank Rosenius samt civ.ing. (skeppsbyggnad) Staffan 
Sjöling. 

Vice admiral Frank Rosenius 

Civ.ing. Staffan Sjöling 

  

Styrelsen för Psykologiskt Försvar 

Estonia. Sequence of Sinking Study. Report Pre-
study. 15 attachments 

  

1. Background 

The government has given the SPF the task, within 
the MV Estonia Fact Bank being established by the 
authority, to include an information package that 
shows how the Estonia could have been flooded 
with water during the final events of the accident
(Government Decision 2001-04-19, 
N2001/4125/TP). The SPF prepares this part of the 
government order by attaching to it two experts. 
The experts are vice admiral (retired) Frank 
Rosenius and Staffan Sjöling, M.Sc (Naval 
architecture). 

SPF har uppdragit åt experterna att genomföra en 
förstudie. Syftet med förstudien är att med utgångspunkt i 
haveriutredningens rapport översiktligt analysera möjliga 
vägar för vatteninströmning i fartyget och konsekvenser 
av detta för sjunkförloppet. Förstudien skall skapa 
underlag för den vidare beredningen av regeringens 
uppdrag. Denna förstudie avrapporteras härmed. 

The SPF has requested the experts to make a pre-
study. The objective of the pre-study is, based on 
the official accident report, to superficially 
analyse different ways of water inflow into the 
ship and the resulting consequences of inflow 
with regard to the sequence of sinking. The pre-
study shall create a base for further treatment of 
the government order. This pre-study is hereby 
reported. 

2. Överväganden och inriktning 

Arbetsgruppen har som allmän utgångspunkt utnyttjat de 
slutsatser och övriga uppgifter av relevans för 
sjunkförloppet som finns redovisade i JAIC's slutrapport 
[1]. Vissa av dessa uppgifter finns sammanställda i bilaga 
1. 

2. Considerations and objectives 

The work group has as a general starting point used 
the conclusions and other relevant information of 
the sequence of sinking as reported in the Final 
JAIC report [1]. Some of the information is 
collected in attachment 1. 

Arbetsgruppen har haft begränsade resurser vilket endast 
medgivit översiktliga beräkningar och att ett begränsat 
antal exempel kunnat studeras. För att trots detta erhålla 
så stor bredd som möjligt i redovisade exempel har vi valt 
att utnyttja de ytterligheter på inströmningsförlopp som 
slutrapporten ger underlag för.  

The work group has had limited resources, which 
have only allowed superficial calculations and that 
a limited number of example could be studied. 
Regardless, in order to achieve as large width as 
possible in the shown examples, we have chosen to 
use the extremes of sequences of inflow as the 
Final report is supporting. 

Beträffande den första delen i haverifasen - när bogvisiret 
bröts loss från fartyget och därmed förorsakad 
vatteninströmning på bildäck- har vi utnyttjat i 
haverirapporten redovisade min- respektive maxvärden 
på vatteninströmning - 300 ton/min resp. 1 800 ton/min. 

Regarding the first phase of the accident - when 
the visor was ripped away from the ferry and 
thereby caused the water inflow onto the car deck 
- we have used the minimum respective maximum 
values of inflow of the Final report - 300 tons/min 
respectively 1 800 tons/min. 
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Anmärkning av Björkman: Det är oklart vad som menas 
med 'den första delen i haverifasen' och 
vatteninströmning i överbyggnaden. Det tar 40 resp. 6 
minuter 40 sekunder att fylla överbyggnaden med 12 
000 ton vatten vid de givna inflödena, men enbart 1 800 
ton vatten behövs för att Estonia kapsejsar och flyter 
upp och ner - efter sex resp. en minut. Den första delen i 
haverifasen leder till blixtsnabb kapsejsning. 

 

Remark by Björkman: It is not clear what is meant 
with the 'first phase of the accident' and inflow 
into the superstructure at various rates. It takes 
40 minutes resp. 6 minutes 40 seconds to fill 12 
000 tons water into the superstructure at the 
given rates, but only 1 800 tons is required to 
capsize the Estonia upside down - after six resp. 
one minutes. The first phase of the accident 
should cause immediate capsize. 

 

För det fortsatta sjunkförloppet finns det två 
dimensionerande parametrar, nämligen (1) hur snabbt 
däcken ovanför bildäck vattenfylls i samband med 
fartygets ökande slagsida samt (2) hur vatten når däcken 
under bildäck och när så sker, hur fort detta förlopp går. 
Denna sist nämnda parameter är avgörande för att 
beräkna fartygets successivt reducerade flytförmåga som 
leder till att fartyget sjunker. 

For the subsequent sequence of the sinking there 
are two limiting parameters, thus (1) how fast the 
decks above the car deck are filled with water due 
to increasing angle of list, and (2) how water 
reaches the decks below the car deck and when it 
happens, how fast this event takes. The latter 
parameter is decisive to calculate the gradually 
reduced buoyancy capacity that results in the 
sinking of the vessel. 

Beträffande vatteninströmning på däcken ovanför bildäck 
anger haverirapporten att detta sker genom att bordvarts 
liggande fönster på SB-sidan slås sönder av vågorna samt 
genom dörrarna på akterkant av däckshusbyggnaden. 
Dessa dörrar är klenare till konstruktionen än fönstren. Vi 
har därför valt att studera två huvudexempel - ett där 
vatteninströmning endast sker genom dörrarna och ett 
där det sker genom både dörrar och 10 av de stora 
fönstren på resp. däck 4 - 6 (d.v.s. 100 % av dessa fönster 
är helt intryckta av vågorna). För däck 7 och 8 räknas 
vatteninströmningen endast genom de dörrar som där 
finns. Inom resp. exempel har tidsförloppet beräknats 
utifrån två variationer på vatteninströmningen på bildäck -
300 ton/min resp. 1 800 ton/min. Detta leder till att vi 
redovisar fyra tidsförlopp, två för resp. studerat 
huvudexempel. 

Regarding water inflow on the decks above the car
deck the Final report states that it occurs when the 
lee side windows on the starboard side are broken 
by the waves and through the aft side doors of the 
deckhouse. These doors are of weaker design than 
the windows. We have therefore chosen to study 
two principal examples - one where water inflow is 
only through the doors and one where it takes 
place through both the doors and 10 of the big 
windows on respective decks 4 - 6 (i.e. 100% of 
these windows are totally pushed in by the waves). 
For decks 7 and 8 the water inflow only through 
the existing doors is considered. Within respective 
example has the time sequence been calculated 
with regard to two different water inflows on the 
car deck - 300 tons/min respectively 1 800 
tons/min. It means that we present four time 
sequences, two for respective studied main 
example. 

Avseende vatteninströmning på däcken under bildäck 
utgör detta sjunkförloppets "kärnfråga". Genom 
konstruktionen med en s.k. centercasing mitt i fartyget för 
all förbindelse - trappor, avgaser, ventilation mm - mellan 
de övre däcken och däck 1 och 0 så skall inget vatten 
kunna tränga in i de undre däcken förrän vatten når 
branddörrarna i centercasingen på bildäck och/eller när 
vatten når luftintagen i området vid skorstenen på däck 8. 
Detta sker först vid ca 90 graders slagsida. 

Regarding water inflow on the decks below the car 
deck, it constitutes the "central question" of the 
sequence of the sinking. By design with a so called 
centre casing in the centre line of the vessel for all 
communications - stairs, exhaust, ventilation, etc., -
between the upper decks and decks 1 and 0, no 
water shall penetrate down to the lower decks 
until water reaches the fire doors in the centre 
casing on the car deck and/or when water reaches 
the air inlets at the funnel on deck 8. The latter 
only happens at 90 degrees list. 

Arbetsgruppen har dock funnit i byggnadsvarvets ritningar 
[4] [5] [6], som beskriver ventilationssystemen ombord, 
att det bordvarts finns 6 ventilationskanaler på SB- resp. 
BB-sida vilka leder luft till/från maskinområdet från 
utsidan av fartyget (underkant däck 4). Vatten kan via 
dessa kanaler snabbt och i större mängd nå de undre 
däcken redan vid ca 40 graders slagsida. Dessa 
ventilationskanaler har endast brandavstängningsventiler 

The work group has however found shipyard 
drawings [4] [5] [6] of the ventilation system, 
which describe the existence of 6 ventilation ducts 
on starboard respective port side, which directs 
air to/from the engine spaces from the outside of 
the ship (just below deck 4 level). Water can via 
these ducts fast and in larger amounts reach the 
lower decks already at about 40 degrees list. The 
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som hanteras manuellt från bildäck vilket talar för att de 
ej stängdes under olycksförloppet. Arbetsgruppen har 
därför antagit att dessa ventilationskanaler var öppna. 

vent ducts are only fitted with manual fire dampers 
on the car deck, which suggest that they were not 
closed during the sequence of the accident. The 
work group has therefore assumed that these 
ventilation ducts were open. 

3. Redovisning av exempel på sjunkförlopp 

3.1 Beräkningsmodell 

För beräkning av fyllnadsförloppet har det 
skeppsbyggnadstekniska mjukvaruprogrammet NAPA 
använts. Mjukvarumodellen av Estonia beskriver fartygets 
skrovform samt indelning i tankar och rum. Modellen är 
densamma som före olyckan använts vid beräkning av 
fartygets stabilitet samt samma modell som använts av 
haverikommissionen. 

3. Description of examples of sinking 

3.1 Calculation model 

To calculate the flooding sequence the naval 
architecture software program NAPA is used. The 
software model of the Estonia describes the ship's 
hull form and partitions into tanks and 
compartments. The model is the same, which was 
used before the accident to calculate the ship's 
stability and the one that was used by the 
accident investigation commission. 

Modellen har kompletterats. Den modell SPF erhållit 
sträckte sig endast upp till däck 4, 13.4 m över baslinjen. 
Utifrån generalarrangemangsritningar har modellen 
kompletterats för att inkludera hela fartyget. Detta har 
gjorts för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna 
beräkna fyllnadsförloppet. Fartygsmodellens utsträckning 
återges i bilaga 2. 

The model has been added to. The model SPF was 
given had an extension only up to deck 4, 13.4 m 
above base line. Based on general arrangement 
drawings the model has been enlarged to include 
the whole ship. It has been done in as correct 
manner as possible in order to calculate the 
flooding sequence. The extension of the ship model 
is shown in attachment 2. 

Modellen har även kompletterats med de mest väsentliga 
flödesöppningarna. Flödesöppningarna återges i bilaga 3. 

The model has also been fitted with the essential 
inflow openings. The inflow openings are shown in 
attachment 3. 

I bilaga 2, över beräkningsmodellens utsträckning, kan 
man se att däcken ovan bildäck är indelade i avdelningar. 
Denna indelning valdes för att få möjlighet att studera ett 
successivt inflöde av vatten på varje däck. Beräkningar är 
genomförda både för däck indelade i flera delar samt för 
varje däck som en helhet. 

In attachment 2 of the extension of the model you 
can see that the decks above the car deck are 
divided into compartments. This interior division 
was selected in order to study the successive inflow 
of water on every deck. The calculations are done 
both for decks divided into several parts and for 
each deck as a complete unit. 

3.2 Avgränsningar 

Att göra en detaljerad studie av fyllnadsförloppet är 
mycket svårt. Speciellt gäller detta de olika vägar vattnet 
kan ha trängt in i fartyget. Att säga att ett sätt som 
fartyget vattenfylldes på är det riktiga är i praktiken 
omöjligt. Att i detalj rekonstruera vilka vägar vattnet tog, 
hur mycket vatten som trängde in i de olika tidsskedena 
och hur detta minut för minut påverkade sjunkförloppet
har arbetsgruppen ej kunnat göra utan vi redovisar 
exemplen översiktligt. 

3.2 Limitations 

To make a detailed study of the flooding sequence 
is very difficult. This concerns in particular the 
various ways water can have penetrated into the 
vessel. To say that one way the ship was flooded is 
the correct one is in practice impossible. To 
simulate in detail what ways the water took, how 
much water that entered at different times and 
how this, minute by minute, affected the 
sequence of sinking has not been possible for the 
work group. Instead we show the examples 
superficially. 

Tidsförloppen för vatteninströmningen i olika delar av 
fartyget är, som angivits ovan, svåra att exakt beräkna 
med det underlag och de verktyg som arbetsgruppen haft 
tillgång till. Angivna tider är därför approximativa. 

JAIC´s slutsatser angående att vattentäta avdelningar samt 
att branddörrar till bildäck stängdes tidigt har legat till 

The time sequences of water inflow in different 
parts of the ship are, as stated above, difficult to 
calculate exactly with the input and tools 
available to the work group. Given times are 
therefore approximate. 

The conclusions of the JAIC regarding the early 
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grund för beräkningsexemplen utom avseende det som 
berör de bordvarts placerade ventilationstrummorna till 
maskinområdet. 

closing of the watertight compartments and the 
fire doors on the car deck are the base of the 
calculated examples except what concerns the side 
vent ducts to the engine spaces. 

Studien har genomförts med ett antal övriga 
begränsningar enligt nedan: 

· Studien är genomförd helt statisk. Ingen hänsyn har 
tagits till inverkan av fartygets rörelser. 

· Flödesöppningarna har inte kunnat modelleras 
fullständigt. I ett fartyg finns ett stort antal öppningar 
genom vilka vatten kan ta sig in i fartyget samt genom 
vilka vatten kan ta sig från ett utrymme till ett annat. Att 
fullständigt beskriva dessa samt att ta dem i beaktande är 
nästan ogörligt. 

· Beräkningarna för inflöde av vatten in i fartygets olika 
utrymmen är av enkel karaktär. Inga dynamiska effekter 
eller strömningsförluster har beaktats. 

· Beräkningarna har genomförts för stora 
krängningsvinklar och med stora mängder vatten ombord. 
Liknande beräkningar förekommer inte särskilt ofta i 
daglig skeppsbyggnadsteknik. I en del fall har 
datorprogrammet varnat för att 
beräkningsnoggrannheten närmat sig gränserna för det 
tillåtna. Det är ett fenomen som uppträder just vid stora 
trim och stora krängningsvinklar även vid vanlig 
läckstabilitetsberäkning. 

· Ingen effekt av en eventuell lastförskjutning har 
beaktats. 

· Vid stabilitesberäkningarna med vatten på bildäck har 
beräkningsmodellen tvingats till att kränga åt SB. Detta 
eftersom datorprogrammet känner av att bildäcket är 
asymmetriskt. Då centercasingen på bildäck ligger om SB 
väljer programmet automatiskt att kränga fartyget åt BB. 
Detta kan förhindras genom att välja beräkning för SB 
krängningsvinklar. 

 · I och med att datorprogrammet räknar med lost 
bouyancy-method blir beräkningarna i en del fall 
missvisande. Ett exempel på detta kan iakttagas vid 
vattenfyllnaden av bogtrusterrummet, T210. När rummet 
ligger under lugnvattenytan fylls det med vatten. När 
fartyget får ett stort akterligt trim och rummet lyfts över 
vattenytan försvinner den mängd vatten som fyllt rummet 
i ett tidigare skede. Så var med säkerhet inte fallet i 
verkligheten. 

The study has been done with a number of 
additional limitations as follows: 

· The study is made fully static. No consideration is 
given to vessel movements. 

· The inflow openings have not could be modelled 
correctly. In a vessel there are a large number of 
openings through which water can enter into the 
ship and through which water can move from one 
compartment to another. To describe all these 
and to consider them is almost impossible. 

· The inflow calculations into the different 
compartments of the ship are of simple character. 
No dynamic effects or flow losses are considered. 

· The calculations have been done for large angles 
of heel and with large amounts of water onboard. 
Similar calculations are rarely done in daily naval 
architecture work. In some cases the computer 
soft ware has warned that the calculation accuracy 
is close to allowable limits. It is a phenomenon that 
appears at large trim and large angle of heel also at 
usual damage (leak) stability calculations. 

· No effects of shifting cargo have been considered. 

· At the stability calculations with water on the car 
deck the model has been forced to list to 
starboard. This is due to the program feeling that 
that the car deck is asymmetric. As the centre 
casing is located to starboard, the program chooses 
automatically to list the vessel to port. Choosing 
calculation of starboard angles of list can prevent 
it. 

· As the computer programme calculates with 'lost 
buoyancy method', the calculations become in 
some cases misleading. One example of this can be 
seen when the bow thruster compartment T210 is 
flooded. When the compartment is below the still 
water line it fills with water. When the ship trims a 
lot on the stern and the compartment is lifted 
above the water surface, a large amount of water 
disappears, which was previously inside the 
compartment. In reality the case was certainly 
different. 

3.3 Lastkondition 

Den lastkondition som använts i dessa beräkningar är 

3.3 The Loading Condition 

The loading condition used in these calculations is 
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hämtad från [2], Loading Condition K.0, Departure from 
Tallinn. Lastkonditionen är korrigerad för visirets vikt om -
59 ton x=138.3 z=10.62. Uppgifter för visirets vikt och 
tyngdpunkt är hämtade från [3]. Lastkonditionen, kallad 
L2, finns presenterad mer i detalj i bilaga 4. 

taken from [2], Loading Condition K.0, Departure 
from Tallinn. The loading condition is corrected for 
the weight of the visor of -59 ton x=138.3 z=10.62. 
The info of the visor weight and location is taken 
from [3]. The loading condition, called L2, is 
described in more detail in attachment 4. 

3.4 Vatten på bildäck 

Utifrån lastkondition L2 har fartygets stabilitet beräknats 
för en ökande mängd vatten på bildäck. Lastfall L2 har 
beräknats med en vattenmängd från 0 till 12 000 ton på 
bildäck. Dessa lastfall kallas C0-C31 och finns presenterade 
i bilaga 5.  

Anmärkning/tillägg av Björkman: Lastkonditionerna i 
bilaga 5 har enligt uppgift beräknats av en Napa-dator. 
Emellertid är lastkonditionerna C8-C31 helt, 100%, 
ostabila och ej möjliga - Estonia skulle ha kapsejsat och 
flutit upp och ned ned redan i lastkondition C7. 
Uppgifterna i Bilaga 5 är därför felaktiga. Se även boken 
Katastrofutredning - 1.9. 

 

3.4 Water on the car deck 

In load condition L2 the vessel stability has been 
calculated with increasing amounts of water on the 
car deck. Load condition L2 has been calculated 
with a water amount from 0 to 12 000 tons. These 
load conditions are called C0-C31 and shown in 
attachment 5. 

Remark/addition by the Björkman: The loading 
conditions in attachment 5 are allegedly computed 
by a Napa computer. However conditions C8-C31 
are, completely, 100% unstable and not possible - 
the Estonia would have capsized and floated 
upside down at condition C7. The data in 
attachment 5 is thus incorrect. See also the book 
Disasterinvestigation - 1.9. 

 

3.5 Beräkningsmetodik 

I den här studien har två alternativa beräkningsmetoder 
använts. Dels har de olika utrymmena i fartyget steg för 
steg fyllts med vatten för att försöka efterlikna ett troligt 
fyllnadsförlopp så bra som möjligt. Dels har fartyget 
utifrån ett initialt lastfall med vatten på bildäck beräknats 
med successivt minskande deplacerande volym. 

3.5 Methods of calculation 

In this study two alternative methods of calculation 
have been used. On the one hand the various 
compartments are filled step by step with water 
in order to simulate a probable sinking sequence 
as well as possible. On the other hand an initial 
loading case with water on the car deck is used 
and the condition is calculated for step-by-step 
reduced displacing volume (buoyancy) of the ship. 

Den beräkningsmetod som visade sig fungera bäst och 
som gav bäst överblick över händelseförloppet var den 
senare. Beräkningarna kunde inte genomföras på ett 
traditionellt sätt. Normalt utgår man från ett lastfall utan 
inträngt vatten och beräknar steg för steg vad som händer 
när fartyget successivt fylls med vatten. I dessa 
beräkningar var man dock tvungen att utgå från lastfall 
med vatten på bildäck. 

The best method of calculation was the latter and 
it gave also a clear view of what happened. The 
calculations could not be done in a traditional 
manner. Normally you start from a loading 
condition without inflow of water and calculate 
step by step what happens when the ship is 
gradually filled with water. In these calculations 
we were however forced to start with loading 
condition with water on the car deck. 

Mängden vatten på bildäck har i beräkningarna ökats. När 
vattenmängden ökat har fartygets slagsida ökat. Med 
ökande slagsida har fartygets flödesöppningar successivt 
kommit under vatten. När flödesöppningarna kommit 
under vatten har de utrymmen öppningarna leder till 
flödats med vatten. Fyllnadsförloppet är beräknat stegvis. 
De olika utrymmena i fartyget har ansatts fyllas i diskreta 
steg. I verkligheten var nog förloppet mer regelbundet. 

The amount of water on the car deck has in the 
calculations been increased (stepwise). When the 
amount of water has increased, then the ship's 
angle of list has increased. With increasing angle of 
list the inflow openings of the ship comes below 
water one after the other. When the inflow 
openings are submerged, the 
associated/connected compartments are flooded 
with water. The sequence of flooding is computed 
stepwise. The various compartments are assumed 
to be flooded in discrete steps. In reality the 
sequence was probably more continuous. 

I den här studien har inte eventuell vattenfyllnad av In this study final water filling of the ship's tanks is 
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fartygets tankar beaktats. Det är möjligt att vatten trängt 
in även i dessa. Men omfattningen av en sådan 
vatteninträngning är svår att efterlikna. Många tankar var 
förmodligen ventilerade med svanhalsar vilka oftast har 
ett fyllnadsskydd. Det enda undantaget från detta är den 
aktra ballasttanken T58. Den aktra ballasttanken 
förväxlades tyvärr med styrmaskinrummet, T1500. Detta 
upptäckte vi i ett allt för sent skede. Styrmaskinrummet 
har en något större volym än tank T58 men är placerad 
längre föröver.  

not considered. It is possible that water has also 
flooded the tanks. But the extent of such inflow is 
difficult to simulate. Many tanks were probably 
ventilated with swan necks, which are fitted with 
non-return closing appliances. The only exception 
is the aft ballast tank T58. The aft ballast tank was 
mixed up with the steering gear room, T1500. We 
discovered this to late in the study. The steering 
gear room has a slightly larger volume than tank 
T58 but is located further forward. 

För att på ett så noggrant sätt som möjligt försöka 
beskriva sjunkförloppet har beräkningarna genomförts för 
fartygets hela volym. Den enda del av fartyget som inte 
tagits med som bidragande till flytbarheten är fartygets 
skorsten. 

In order to try, as carefully as possible, describing 
the sequence of sinking, the calculations have been 
carried out for the complete volume of the vessel.
The only part that has not been considered 
contributing to the buoyancy is the ship's funnel. 

3.6 Fyllnadsförlopp 

Utifrån haverikommissionens beskrivning och 
vittnesmålens uppgifter har två tänkbara exempel på 
fyllnadsförlopp studerats närmare. I deras beskrivning av 
fyllnadsförloppet har fartygets slagsida och dess akterliga 
trim tilltagit. I ett slutskede, strax innan fartyget försvann 
från ytan, har det från att ha haft en kraftig SB slagsida 
roterat runt helt och slutligen sjunkit. 

3.6 Sequences of water filling 

Based on the description of the accident 
commission and the observations of the 
testimonies two possible examples of sequences of 
water filling have been studied closer. In their 
descriptions of sequence of water filling the ship 
lists and the stern trim increases. In one final stage, 
just before the ship disappeared from the surface, 
it has from having a severe starboard list rotated 
completely and finally sunk. 

I det först studerade fyllnadsförloppet, Exempel 1, har 
vattnets inträngning i fartyget enbart antagits kunna ske 
genom fartygets rampöppning, dörrar och 
ventilationskanaler. 

In the first studied sequence of water filling, 
Example 1, water inflow into the vessel is 
assumed only through the ship's ramp opening, 
doors and ventilation ducts. 

I det andra studerade fyllnadsförloppet, Exempel 2, har 
vattnets väg in i fartyget antagits kunnat ske genom att 
fönsterrutor på däck 4-6 krossats av vattnets tryck och 
vågornas kraft samt genom fartygets rampöppning, dörrar 
och ventilationskanaler. 

In the other studied sequence of water filling, 
Example 2, it is assumed that water inflow 
through the broken windows on deck 4-6 is 
possible and that water flows in through ramp 
opening, doors and ventilation ducts. 

3.6.1 Exempel 1 

Utifrån lastfall L2 har försök gjorts för att rekonstruera 
fyllnadsförloppet. Lastfall L2 har beräknats med olika 
mängd vatten på bildäck, lastfall C0-C31. Utgående från 
dessa lastfall har fartyget beräknats för successiv 
vattenfyllnad i hela fartygets struktur. Fyllnadsförloppet 
finns beskrivet i bilaga 6 och flytläge i de olika skedena 
finns beskrivet i bilaga 7. GZ-kurvor för fyllnadsförloppet i 
Exempel 1 återfinns i bilaga 8. 

3.6.1 Example 1 

In load condition L2 attempts have been made to 
simulate the sequence of water filling. Load 
condition 2 has been computed with various 
amounts of water on the car deck, load cases C0-
C31. Starting from these load cases, the complete 
water filling of all ship structure has been 
computed. The sequence of water filling is 
described in attachment 6 and the floating 
positions at the various stages are described in 
attachment 7. GZ curves for the sequence of water 
filling in Example 1 are shown in attachment 8. 

När fartyget förlorade sitt visir tränger stora mängder 
vatten in på bildäck. Med 600 ton inträngt vatten på 
bildäck har fartyget en slagsida på ca 16 grader, C3. Då 
mer vatten tränger in i fartyget ökar slagsidan samtidigt 
som det akterliga trimmet minskar något. Med 1 300 ton 
vatten på bildäck är slagsidan ca 28 grader. 

When the vessel lost its visor large amounts of 
water flows onto the car deck. With 600 tons 
water inflow the ship has an angle of list of about 
16 degrees, C3. When more water flow into the 
ship, the angle of list increases while at the same 
time the stern trim is slightly reduced. With 1 300 
tons on the car deck the angle of list is about 28 
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degrees. 

Då 1 900 ton vatten trängt in på fartygets bildäck kommer 
de första flödesöppningarna under vatten. Det är 
ventilationsöppningarna för tilluft till huvudmaskinrum, 
separatorrum, KaMeWa-rum och maskinverkstad (T1010, 
T1110, T1210, T1310). Dessa börjar vattenfyllas. Slagsidan 
är nu ca 38 grader. (C8/DX7F 2 EQ) På ritning [4] [5] och 
[6] kan man se var dessa ventilationskanaler är placerade. 
Under resten av fyllnadsförloppet ökar fartygets trim på 
aktern. 

Anmärkning av Björkman: Här börjar den förfalskade 
sjunkförloppsstudien med hypotesen att skrovutrymmen 
vattenfylls genom antagna öppningar i överbyggnadens 
utsida under deck 4.  
 

When 1 900 tons of water has flowed onto the car 
deck, the first inflow openings come below water. 
They are the vent duct openings for supply air to 
the main engine room, the separator room, the 
KaMeWa-room and the engine workshop (T1010, 
T1110, T1210, T1310). These start to fill. The angle 
of list is now about 38 degrees. (C8/DX7F 2 EQ) On 
drawings [4] [5] and [6] you can see where these 
ventilation ducts are located. During the remaining 
sequence of water filling the stern trim increases. 

Remark by Björkman: Here starts the falsified pre-
study of the sinking with the suggestion that hull 
compartments are flooded through assumed 
openings in the outer side of the superstructure 
below deck 4. 
 

Därefter kommer de stora SB-ventilationsöppningarna till 
bildäck under vatten. Detta sker vid ca 40 grader slagsida. 
4 cirkulära ventilationsschakt i fören och 4 i aktern, med 
ca 1m diameter, leder ner till bildäck. När dessa 
ventilationsschakt når vattenytan ökar 
vatteninträngningen till bildäck ytterligare utöver 
inträngningen genom bogrampsöppningen. Bogrampens 
nedre hörn ligger fortfarande över vattenytan. 

(C10/DX7F 2 EQ) 

Thereafter the big starboard vent openings to car 
deck come under water. It happens at about 40 
degrees list. 4 circular vent shafts at the bow and 4 
at the stern, with about 1 m diameter, lead down 
to the car deck. When these vent shafts reach the 
water surface, the water inflow onto the car deck 
increases in addition to the flow through the bow 
ramp opening. The lower corner of the bow ramp 
lies still above the water surface. 

(C10/DX7F 2 EQ) 

När vattenmängden på bildäck är ca 3 900 ton och 
slagsidan är ca 51 grader når vattenytan den akterliga 
dörren på SB sida till däck 5. Denna dörr nås tidigare av 
den omgivande vattennivån än den akterliga dörren på 
däck 4 som är placerad mer in mot fartygets centerlinje. 
Ungefär samtidigt som däck 5 börjar vattenfyllas 
akterifrån kommer ventilationen till 
styrmaskinrummet(T58) under vatten. Ventilationen av 
styrmaskinrummet framgår av ritning [5]. (C15 DX7F 3 EQ) 

When the water on the car deck amounts to about 
3.900 tons and the list is about 51 degrees the 
water surface reaches the aft door on starboard 
side deck 5. This door is reached by outside water 
level before the aft door on deck 4, which is 
located more to the ship's centreline. About the 
same time as deck 5 starts filling from aft, the vent 
openings to the steering gear room (T58) comes 
below water. The steering gear vent system is seen 
on drawing [5]. (C15 DX7F 3 EQ) 

När hela däck 5 och hela maskinrum T1010-T1310 
vattenfyllts samt med en vattenmängd om ca 5 500 ton på 
bildäck och en slagsida på ca 56 grader återstår ca 0.5 m 
till den aktre SB dörren på däck 4. I beräkningarna har inte 
slagsidan och fartygets sättning blivit så stor att denna 
dörr kommit under vattenytan i detta skede. Men 
eftersom fartyget rullade och hävde är det inte osannolikt 
att vatten kunde ta sig in på däck 4 genom denna dörr. 
(C21/DX7F 6 EQ) 

När bildäck fyllts med ca 5 500 ton vatten är vattennivån 
så hög inne på bildäck att den når dörrarna från 
centercasingen till bildäck. Vatteninträngning genom 
dessa är dock inte beräknad i det här skedet, utan antas 
inträffa senare. 

When the whole deck 5 and all the engine rooms 
T1010-T1310 are water filled and with about 5 500 
tons of water on the car deck and at an angle of list 
of 56 degrees, 0.5 m remains to the aft starboard 
door on deck 4. In the calculations the angle of list 
and the trim of the ship have not become large 
enough to submerge this door. But as the ship was 
rolling and heaving, it is not unlikely that water 
could enter onto deck 4 through this door. 
(C21/DX7F 6 EQ) 

When the car deck is flooded with about 5 500 ton 
water, the level of water is so high on the car deck 
that it reaches the doors of the centre casing to the 
car deck. Water inflow through these are not 
calculated at this stage but is assumed to occur 
later. 



356 
 

Med vattenfyllning akterifrån på däck 4 och med en 
vattenmängd om ca 7 000 ton på bildäck är slagsidan ca 
65 grader. I det skedet kommer den aktra SB dörren på 
däck 6, dörren vid spant #49 på däck 7 samt SB bryggvinge 
under vatten. Rummen på däck 6 och 7 börjar fyllas med 
vatten. (C21/DX7F 11 EQ) 

Strax därefter når vattenytan de aktra SB dörrarna på däck 
8 och däck 7. Slagsidan är då ca 75 grader. 

I dessa beräkningar har det antagits att förrådsutrymmen, 
T1120-T1420 kan ha börjat vattenfyllas i detta skede. 
(C21/DX7F 13 EQ) När slagsidan är ca 83 grader och 
vattennivån är i höjd med ventilationsutrymmena på däck 
8 ökar förmodligen vatteninträngningen i fartygets olika 
delar genom det komplexa ventilationssystemet. 

With water flooding in aft on deck 4 and with 
about 7.000 tons of water on the car deck the 
angle of list is about 65 degrees. At that stage the 
aft starboard door on deck 6, the door at frame 
#49 on deck 7 and the starboard bridge wing are 
submerged. The rooms on deck 6 and 7 start to fill 
with water. (C21/DX7F 11 EQ) 

Soon after the water level reaches the aft 
starboard doors on deck 8 and deck 7. The angle of 
list is then about 75 degrees. 

It is assumed in these calculations that the 
storeroom, T1120-T1420 may have started to be 
water filled at this stage. (C21/DX7F 13 EQ) When 
the angle of list is about 83 degrees and the water 
level is at the height of the ventilation spaces on 
deck 8, the water inflow probably increases into 
the ships different parts through the complex 
ventilation system. 

Fartygets slagsida, trim och sättning ökar varefter de olika 
utrymmena vattenfylls. Med 9 000 ton vatten på bildäck 
är slagsidan ca 83 grader och fartygets skorsten når 
vattenytan. Under förloppet har även de olika däckens 
akterliga BB dörrar kommit under vatten. 

Med en vattenmängd om ca 10 000 ton på bildäck och när 
slagsidan är ca 88 grader har i denna beräkning även 
hjälpmaskinrummet och maskincentralen vattenfyllts, 
T910 och T920. Hjälpmaskinrummet saknade 
ventilationstillopp som mynnade i fartygssidan och har 
troligtvis vattenfyllts via ventilationsaggregaten på däck 8. 
I det här skedet ligger nästan hela aktern under vatten och 
slagsidan är ca 90 grader. (C27/DX7F 21 EQ) 

Med 12 000 ton vatten på bildäck och när de sista 
utrymmena på däcksnivå 8 och 9 vattenfyllts slår fartyget 
runt med botten upp samt med ett stort trim. I denna 
studie har de förliga förläggningarna för om 
maskinrummen inte antagits börja fyllas förrän i detta 
skede. Det är dock troligt att detta inträffat i ett tidigare 
skede, baserat på vittnesuppgifter samt att vattennivån 
når dörrar och hissar i centercasingen redan med ca 5.500 
ton vatten på bildäck. 

The list, the trim and the draft increase when the 
various compartments are water filled. With 9 000 
tons of water on the car deck the angle of list is 
about 83 degrees and the ship's funnel reaches the 
water surface. At this stage the aft port doors on 
the various decks have come below water. 

With about 10 000 tons of water on the car deck 
and when the angle of list is about 88 degrees in 
this calculation the auxiliary engine room and the 
engine control room are flooded, T910 and T920. 
The auxiliary engine room lacked ventilation 
entries that ended at the ship's side and has 
probably been water filled via the ventilation unit 
on deck 8. At this stage the whole aft part is below 
water and the angle of list is about 90 degrees. 
(C27/DX7F 21 EQ) 

With 12 000 tons water on the car deck and when 
the last compartments on deck levels 8 and 9 are 
flooded, the ferry turns upside down with the 
bottom up and a large trim. In this study the 
passenger rooms forward of the engine room are 
not assumed to be flooded until this stage is 
reached. It is however probable that it has 
happened earlier based on testimonies and the fact 
that the water level reaches doors and elevators in 
the centre casing already with about 5 500 tons of 
water on the car deck. 

I dessa beräkningar sjunker inte fartyget helt och hållet. 
Det beror bland annat på att inga beräkningar kunde 
genomföras med större mängd vatten på bildäck än 
12.000 ton. 12 000 ton är ungefär 2/3 av hela bildäckets 
volym. Vid försök med större mängd vatten på bildäck har 
datorprogrammet låst sig. Eftersom beräkningar med mer 
än 12 000 ton vatten på bildäck inte kan genomföras 

In these calculations the vessel does not sink 
completely. It is among other reasons due to no 
calculations being done with more than 12 000 
tons on the car deck. 12 000 tons is about 2/3 of 
the total car deck volume. At attempts with larger 
amounts of water on the car deck the computer 
programme locks itself. As calculations with more 
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innebär det, både för Exempel 1 och Exempel 2, att 
slutfasen av sjunkförloppet inte kan beskrivas i 
datormodellen. Efter steg C10/DX7F 2 EQ låg dock de 
stora ventilationskanalerna från akterkant av däck 4 till 
bildäck under vatten hela tiden. Genom dessa fylldes 
bildäck på kontinuerligt och fartyget sjönk. 

Just slutfasen i sjunkförloppet är svår att försöka 
efterlikna. När bildäck slutligen fyllts helt med vatten gick 
nog slutfasen i sjunkförloppet väldigt snabbt. Detta kan ha 
skett tidigare än beskrivet i denna beräkning. Bogrampens 
öppning ligger dock över lugnvattenytan under hela 
förloppet. Fram till steg C18/DX7F 7 EQ kommer den allt 
närmare vattenytan för att efter detta steg åter höja sig 
över lugnvattenytan.  

I sidovyn av fartyget kan man se att fartyget i steg 23 flyter 
upp och ned med skorstenen i riktning föröver. I det 
efterföljande steget, steg 24, flyter fartyget i det närmaste 
vertikalt och med skorstenen pekande akteröver. Detta 
beror på beräkningsprogrammets svårighet att tolka och 
presentera beräkningsresultatet vid ett sådant extremt 
flytläge. 

than 12 000 tons water on the car deck cannot be 
done, this means that the computer model cannot 
describe the final phases of the sequences of 
sinking for both Example 1 and Example 2. After 
step C10/DX7F 2 EQ the big ventilation ducts from 
aft edge of deck 4 to the car deck were submerged 
all the time. Through these the car deck was 
continuously filled and the ship sank. 

Particularly the final phase of the sequence of 
sinking is difficult to simulate. When the car deck 
was finally wholly filled with water, the final phase 
of the sequence of sinking went very fast. It may 
have occurred earlier than described in this 
calculation. The opening of the bow ramp is 
however above the still waterline during the whole 
sequence. Up until step C18/DX7F 7 EQ it comes 
closer to the water but after this step it rises again 
above the still water surface. 

In the side view of the vessel you can see that the 
vessel in step 23 floats upside down with the 
funnel in the forward direction. In the following 
step, step 24, the ship floats almost vertically and 
with the funnel pointing aft. It is due to difficulty of 
the computer programme to interpret and describe 
the computation results of such an extreme 
floating position. 

3.6.2 Exempel 2 

I detta exempel har det antagits att vattnets tryck och 
vågornas kraft krossat de stora fönsterrutorna i fartygets 
sida. Fyllnadsförloppet finns beskrivet i bilaga 9 och 
flytläge i de olika skedena finns beskrivet i bilaga 10. GZ-
kurvor för fyllnadsförloppet i Exempel 2 återfinns i bilaga 
11. 

Som i det tidigare exemplet når flödesöppningarna till de 
aktra maskinrummen (T1010, T1110, T1210, T1310) 
vattenytan då 1 900 ton vatten strömmat in på bildäck och 
slagsidan är ca 37 grader. 

I detta exempel kommer vatten att kunna tränga in på 
däck 4 i ett tidigare skede än i det tidigare exemplet. Med 
2 400 ton vatten på bildäck och 45 graders slagsida antas 
vatten ha strömmat in på däck 4. 

Vatteninströmningen på däck 4-6 antas ha skett akterifrån 
och stegvis föröver. 

Med 3 900 ton vatten på bildäck har slagsidan ökat till ca 
56 grader och däck 5 börjar vattenfyllas akterifrån. 
Samtidigt fylls däck 4 förut, styrmaskinrummet (T58) och 
bogpropellerrummet. (C15/DX7W 4 EQ) 

3.6.2 Example 2 

It is assumed in this example that the pressure of 
the water and the forces of the waves have 
destroyed the large windowpanes in the ship's 
side. The sequence of water filling is described in 
attachment 9 and the floating positions of the 
various stages are described in attachment 10. GZ-
curves of the sequence of water filling of Example 2 
are shown in attachment 11. 

Exactly as in the earlier example the inflow 
openings to the aft engine rooms (T1010, T1110, 
T1210, T1310) are submerged when 1 900 tons of 
water has flooded the car deck and the angle of list 
is about 37 degrees. 

In this example water will enter deck 4 at an earlier 
stage than in the previous example. With 2 400 
tons of water on the car deck and 45 degrees list it 
is assumed that water has flooded deck 4. 

The water inflow on decks 4-6 is assumed to have 
taken place aft and stepwise forward. 

 With 3 900 tons of water on the car deck the angle 
of list has increased to about 56 degrees and deck 
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5 starts to be water filled from aft. At the same 
time deck 4 forward, the steering gear room (T58) 
and the bow thrusters room. (C15/DX7W 4 EQ) 

Med 3 900 ton vatten på bildäck har slagsidan ökat till ca 
56 grader och däck 5 börjar vattenfyllas akterifrån. 
Samtidigt fylls däck 4 förut, styrmaskinrummet (T58) och 
bogpropellerrummet. (C15/DX7W 4 EQ) 

När 5 500 ton vatten strömmat in på bildäck och slagsidan 
är ca 62 grader antas däck 6 ha flödats med vatten 
samtidigt som vatteninträngningen fortsätter föröver på 
däck 4 och 5. (C18/DX7W 6 EQ) 

Då vattenmängden på bildäck är 7 000 ton och slagsidan 
76 grader börjar däck 7 vattenfyllas. (C21/DX7W 7 EQ) 
Efter det antas maskinrummen T1010-T1310 ha fyllts helt. 
SB bryggvinge når vattenytan och börjar vattenfyllas. Vid 
ca 85 graders krängning når vattenytan däck 8, 
(C21/DX7W 9 EQ) 

With 3 900 tons of water on the car deck the angle 
of list has increased to about 56 degrees and deck 
5 starts to be water filled from aft. At the same 
time deck 4 forward, the steering gear room (T58) 
and the bow thrusters room. (C15/DX7W 4 EQ) 

When 5 500 tons water has flooded the car deck 
and the list is about 62 degrees, deck 6 is assumed 
to be flooded with water, while simultaneously 
water inflow forward on decks 4 and 5 continues. 
(C18/DX7W 6 EQ) 

With 7 000 tons of water on the car deck and angle 
of list about 76 degrees, deck 7 aft starts to fill with 
water. (C21/DX7W 7 EQ) After that it is assumed 
that engine rooms T1010-T1310 have been totally 
filled. Starboard bridge wing reaches the water 
surface and starts to be flooded. At about 85 
degrees list the water level reaches deck 8, 
(C21/DX7W 9 EQ) 

I det här läget har de övre förrådsrummen (T1120-T1420) 
antagits vattenfyllas på liknande sätt som i Exempel 1. 
(C21/DX7W 12 EQ) 

När 10 000 ton vatten trängt in på bildäck ändrar fartyget 
flytläge från att ligga med 85 graders slagsida till 117 
grader i samband med att utrymmen på däck 9, däck 8 
samt hjälpmaskinrum och kontrollrum vattenfylls. 
(C27/DX7W 13 EQ)  

Med 11 000 ton vatten på bildäck samtidigt som då de 
sista rummen på däck 8 och 9 vattenfylls roterar fartyget 
runt med kölen uppåt och ett stort akterligt trim. 
(C29/DX7W 13 EQ) 

Precis som i Exempel 1 är inte vattenfyllnad av de förliga 
förläggningsutrymmena beaktad förrän i detta sena skede. 
När dessa utrymmen vattenfylls intar fartyget ungefär 
samma flytläge som i Exempel 1, ett i det närmaste 
vertikalt stående flytläge. Fartyget kan inte heller i detta 
exempel beräknas med mer än 12 000 ton vatten på 
bildäck.  

In this position the upper storerooms (T1120-
T1420) are assumed to fill with water similar to 
Example 1. (C21/DX7W 12 EQ) 

When 10 000 tons of water has forced itself into 
the car deck, the vessel changes floating position 
from 85 degrees to 117 degrees list in connection 
with the flooding of compartments on deck 9, deck 
8 and the auxiliary engine room and the control 
room. (C27/DX7W 13 EQ) 

With 11 000 tons of water on the car deck and 
when simultaneously the last compartments on 
deck 8 and 9 are water filled, the ship rotates with 
the keel upwards and with a big stern trim. 
(C29/DX7W 13 EQ) 

Exactly as in Example 1 the water filling of the 
forward passenger compartments are not 
considered until this late stage. When these 
compartments are flooded, the ship reaches about 
the same floating position as in Example 1, an 
almost vertical floating position. Also in this 
example the ship's position cannot be calculated 
when there is more than 12 000 tons of water on 
the car deck. 

I Exempel 1 erhåller inte fartyget en slagsida över 90. I 
Exempel 2 C27/DX7W 13 EQ kan dock en sådan slagsida 
iakttagas. Detta beror på att de förliga rummen på däck 8 
och 9 inte flödats med vatten i det skedet. 
Vittnesuppgifter talar om att fartyget under en tid hade 
just en slagsida överstigande 90 grader innan det vände 

In Example 1 the ship never reaches an angle of list 
exceeding 90. In Example 2 C27/DX7W 13 EQ can 
however such list be observed. It is due to the 
forward compartments on deck 8 and 9 not being 
flooded with water at this stage. Testimonials 
report that the ship for a while had a list exceeding 
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och sjönk. En sådan slagsida kan alltså ha varit resultatet 
av att förliga rum i de övre däcksregionerna inte 
vattenfylldes förrän i ett sent skede. 

I flytlägestabellerna över fyllnadsförloppen, bilaga 7 och 
bilaga 10 kan man se att slagsidan inte ökar kontinuerligt. 
Både de aktra maskinrummen T1010-T1310 och 
förrådsutrymmena T1120-T1420, fylls på successivt i steg. 
Vatteninträngning i dessa rum motverkar ökningen av 
slagsida. I dessa beräkningar antas de ha fyllts med vatten 
i diskreta steg. I verkligheten måste de dock ha fyllts 
kontinuerligt och samtidigt som övriga delar av fartyget. 

90 degrees before it turned and sank. Such listing 
can therefore have been the result of forward 
rooms in the upper deck regions not being flooded 
until a very late stage. 

In the tables of floating positions of the sequences 
of water filling, attachment 7 and attachment10, 
you can see that the list does not increase 
continuously. Both the aft engine rooms T1010-
T1310 and storerooms T1120-T1420 are filled in 
steps. The water inflow into these compartments 
counteracts the increase in list. In these 
calculations they are assumed to have been filled 
with water in discrete steps. In reality they must 
have been flooded continuously at the same time 
as other parts of the ship. 

3.6.3 Enbart vatten på däck på och över bildäck 

En enklare studie har även genomförts där utrymmen 
under bildäck inte fyllts med vatten. I ett fall där däck 4 till 
däck 9 successivt fylls med vatten ökar fartygets sättning 
och slagsida tills dess att det kapsejsar och finner ett 
stabilt jämviktsläge med botten uppåt. Fartyget sjunker 
dock aldrig. 

  

3.7 Tidsstudie 

För de två beräknade fyllnadsförloppen har enkla 
tidsuppskattningar genomförts. Dessa har genomförts för 
två fyllnadshastigheter av vattnets inträngning på bildäck. 
I haverikommissionens rapport anges att 
vatteninträngningen på bildäck då rampen slets upp var 
300-600 ton per minut samt att vatteninträngningen var 
2-3 gånger större då slagsidan var 35 grader. 
Vatteninträngning om 300 ton per minut och 1 800 ton 
per minut har använts i denna studie. Inga mer 
detaljerade uppgifter om vatteninträngning på bildäck 
beroende av fart, kurs, slagsida och rörelser som de som 
finns presenterade i [7] och [8] har använts. 

  

En enkel uppskattning av hur mycket vatten som kan 
tränga in i de olika flödesöppningarna baserad på 
Bernoullis ekvation är genomförd. Denna uppskattning är 
baserad på flödesöppningarna 1 m under vattenytan, helt 
öppna, utan strömningsförluster. 

I varje steg av fyllnadsförloppet har inströmmad mängd 
vatten i de olika utrymmena beräknats. Den tid det tagit 
för vattnet att fylla utrymmena har sedan uppskattats. 
Tiden för fyllnadsförloppet gäller från det att vatten börjar 
tränga in i fartyget till det att fartyget slår runt. Efter det 

3.6.3 Water only on the car deck and decks above 
the car deck 

A simpler study has also been carried out where 
the compartments below the car deck are not 
filled with water. In one case where decks 4 to 9 
are successively filled with water, the draft/trim 
and heel increases until the ship capsizes and finds 
a stable equilibrium with the bottom up. The ship 
however never sinks. 

3.7 Time study 

For the two computed sequences of water filling 
simple time estimates have been carried out. These 
have been done for two filling velocities of water 
inflow on the car deck. In the Final report of the 
accident commission is stated that the water inflow 
on the car deck when the ramp was ripped open 
was 300-600 tons per minute and that the water 
inflow was 2-3 times bigger when the angle of list 
was 35 degrees. Water inflow rates of 300 tons 
per minute and 1 800 tons per minute have been 
used in this study. No more detailed information of 
water inflow rates on the car deck due to speed, 
heading, list and movements than the one shown 
in [7] and [8] have been used. 

A simple estimate is done how much water that 
can flow into the various openings based on the 
Bernoulli's equation. This estimate is based on 
inflow openings 1 m below surface, wholly open 
without flow losses. 

In every step of the sequence of filling the amount 
of water inflow of the various compartments have 
been calculated. The time taken for filling the 
compartment has then been estimated. The time 
for the sequence of filling is valid from when water 
starts to enter the ship until the ship turns turtle. 
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kan inte volymen av inträngt vatten beräknas. 

För Exempel 1 har inträngd vattenmängd enbart beaktats 
för de flödesöppningar som ligger under vattenytan. När 
fler flödesöppningar till samma utrymme kommit under 
vatten har vatteninflödet ökat. För däck 4-6 har bara de 
aktra dörrarna vid spant #4 beaktats. På däck 7 har även 
de förligare dörrarna beaktats. I Exempel 1 slår fartyget 
runt efter steg C31/DX7F 21 EQ. Vattenmängden på 
bildäck är då 12 000 ton. 

After that the volume of inflow water cannot be 
calculated. 

In Example 1 the amount of inflow water has only 
been considered for inflow openings below 
waterline. When several inflow openings to the 
same compartment come below water, the water 
inflow rate has increased. For decks 4-6 only the aft 
doors at #4 are considered. On deck 7 also the 
forward doors are considered. In Example 1 the 
ship turns turtle after step C31/DX7F 21 EQ. The 
amount of water on the car deck is then 12.000 
tons. 

För Exempel 2 antas vatteninströmningen ha skett via 
fartygets fönsterrutor. 10 av de större fönsterrutorna per 
däck på däck 4-6 antas ha gått sönder då lugnvattenytan 
nått dem. För däck 7 och 8 som saknar stora rutor antas 
vatteninströmningen ha skett via flödesöppningarna på 
samma sätt som i exemplet vatten genom 
flödesöppningar. I Exempel 2 slår fartyget runt efter steg 
C27/DX7W 13 EQ. Vattenmängden på bildäck är då 10 000 
ton. 

Följande tider är uppskattade för de två exemplen: 

Exempel 1, DX7F: 

300 T/min 54 min (17 min**) 

1 800 T/min 21 min (17 min**) 

Exempel 2, DX7W: 

300 T/min 37 min* (11 min**) 

1 800 T/min 14 min (11 min**) 

Beräkningar av dessa tidsuppskattningar återfinns i bilaga 
12, bilaga 13, bilaga 14 och bilaga 15. 

*I Exempel 2-300 T/min är tiden för vatteninträngning på 
bildäck mycket dominerande. Att enbart fylla bildäcket 
med 10 000 ton med en vatteninträngningshastighet om 
300 T/min tar 33 min. 

**Tid för att fylla utrymmen utöver bildäck presenteras 
inom parentes 

In Example 2 it is assumed that water inflow also 
takes place via the windows. 10 of the larger 
windows on each deck of deck 4-6 are assumed to 
be broken when they are reached by the still 
waterline. On decks 7 and 8, which lack large 
windows, water inflow is assumed to be via inflow 
openings exactly as in the example water through 
inflow openings. In example 2 the ship turns turtle 
after step C27/DX7W 13 EQ. The amount of water 
on the car deck is then 10 000 tons. 

The following times are estimated for the two 
examples: 

Example 1, DX7F: 

300 T/min 54 min (17 min**) 

1 800 T/min 21 min (17 min**) 

Example 2, DX7W: 

300 T/min 37 min* (11 min**) 

1 800 T/min 14 min (11 min**) 

The calculations of these time estimates are shown 
in attachments 12, attachment 13, attachment 14
and attachment 15. 

*In Example 2-300 T/min is the time for water 
inflow on the car deck very dominating. To only fill 
the car deck with 10 000 tons with an inflow rate of 
300 T/min takes 33 min. 

**Time to fill the compartments apart from the car 
deck are shown in brackets 

Dessa enkla uppskattningar av tiden för vattenfyllning kan 
enbart användas för att ungefärligen uppskatta om det är 
möjligt att fartyget kan ha fyllts med vatten på den tid 
som haverikommissionens slutrapport anger. 

These simple estimates of times of water filling 
cannot only be used to approximately estimate if it 
is possible that the ship was filled with water with 
the time given by the Final report of the accident 
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Troligt är också att vatten tagit sig in på fler ställen än vad 
som kunnat kartläggas i den här studien. Fartyg har ofta 
fler möjliga flödesöppningar än vad som framgår av 
ritningar. Särskilt gäller detta ventilationsanläggningar, 
som det delvis finns ritningsunderlag på, men som det är 
mycket svårt att beräkna vatteninflöde för. 

commission. 

Probably water has also entered at more locations 
than pinpointed in this study. Ships often have 
more possible inflow openings than shown on 
drawings. Particularly this is valid for the 
ventilation systems where drawings partly exist 
but for which it is very difficult to calculate water 
flow rates.  

4. Slutsatser 

Resultatet av de två beskrivna fyllnadsförloppen skiljer sig 
inte särskilt mycket åt. Under arbetet med dessa 
fyllnadsförlopp har dock ett flertal varianter beräknats. 
Resultatet mellan dessa olika varianter har i stort liknat 
varandra. Ett fyllnadsförlopp där de förliga 
förläggningsutrymmena på däck 0 och 1 vattenfylls i ett 
tidigare skede kan ge ett mer avvikande resultat. Det är 
också möjligt att vattenfyllnaden av maskinrummen i 
dessa beräkningar har antagits ske i en för stor omfattning 
i de tidiga stegen. 

  

Vid jämförelse mellan här redovisade exempel och JAIC's 
slutrapport beträffande slagsida, trim och tidsförlopp kan 
konstateras både samstämmighet och vissa avvikelser. 
Beträffande tidsförloppen har förstudien ej sådan 
precision att exakta tidsförlopp kan anges. Förstudien har 
dessutom bara redovisat ett fåtal exempel. 

Beträffande tidsförloppen i de fyra exemplen redovisas 
tider från det att vatteninträngningen börjar på bildäck till 
det att fartyget roterar runt på ca 54 min, ca 37 min, ca 21 
min resp. ca 14 min. Tiderna är översiktligt beräknade och 
bör endast användas som en indikation på tidsförloppet i 
stort. I JAIC's rapport anges som sammanfattande slutsats 
35 min för detta förlopp. Där finns även vittnesuppgifter 
som indikerar kortare tid resp. längre tid. 

Beträffande sjunkförloppets utveckling avseende fartygets 
successivt ökande slagsida och trim uppvisas icke 
obetydlig samstämmighet. Bland annat visas i exempel 2 
slagsida överstigande 90 grader i sjunkförloppets 
slutskede. 

4. Conclusions 

The result of the two described sequences of filling 
does not differ particularly much. During the work 
with these sequences of filling a number of 
variations has however been computed. The result 
between these different variations has generally 
been similar. A sequence of filling where the 
forward passenger compartments on decks 0 and 1 
are water filled at an early stage may result in a 
more dissimilar result. It is also possible that the
flooding of the engine compartments in these 
calculations have been assumed to take place with 
too big emphasis on the early stages. 

Comparing the here presented examples with the 
JAIC Final report regarding angles of list, trims and 
times it can be concluded that there are both 
agreement and certain differences. Regarding the 
time sequences the pre-study does not have the 
precision so that exact times can be given. In 
addition the pre-study has only presented a few 
examples. 

Regarding the time sequences in the four examples 
times are given from water inflow starts on the car 
deck until the ship turns turtle after about 54 
minutes, about 37 minutes, about 21 minutes 
respectively about 14 minutes. The times are 
superficially calculated and should only be used as 
an indication of the time sequence in general. In 
the JAIC Final report is given as concluding 
conclusion 35 minutes of this sequence. There are 
also testimonies indicating a shorter time 
respectively a longer time. 

Regarding the development of the events of sinking 
concerning the gradual increasing list and trim of 
the vessel, a not unimportant agreement is shown. 
Among other things is shown in Example 2 angle of 
list in excess of 90 degrees in the final of the 
sequence of sinking. 

Gruppen konstaterar att i redovisade exempel utvecklas 
Estonia sjunkförlopp i stort på det sätt som beskrivs i 
JAIC's slutrapport. Den avgörande skillnaden mellan JAIC's 
rapport och denna rapport ligger i att arbetsgruppen har 
visat på en naturlig väg för vattnet att nå däck 1 och 0 

The group concludes that in the shown examples 
the sequence of the sinking of the Estonia is 
developed generally in the manner as described in 
the Final report of the JAIC. The decisive difference 
between the JAIC report and this report is that the 
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(maskinområdet mm) via bordvarts liggande 
ventilationskanaler när slagsidan överstiger ca 40 gr. Detta 
ger en rimlig förklaring till att Estonia kunde sjunka såsom 
det redovisats i haverirapporten. För vissa utrymmen kan 
vi dock inte i detalj redovisa hur vatten trängt in vilket 
vore önskvärt eftersom det påverkar sjunkförloppet. 

  

I haverirapporten finns också vittnesmål om 
vatteninträngning i olika utrymmen, slagsida mm som 
både stämmer med och avviker från vad som kan utläsas 
av redovisade exempel. Arbetsgruppen har inte haft 
möjlighet att i detalj studera alla sådana uppgifter och 
ställa dessa i relation till vad som framkommit i redovisade 
exempel. Precisionen i våra beräkningar är inte av sådan 
art. Vi är naturligtvis beredda att delta i ett 
kunskapsutbyte syftande till att finna förklaringar till ev. 
avvikelser mellan här redovisade förlopp och av vittnen 
upplevda händelser. 

Andra scenarios avseende hur vatten kan nå de undre 
däcken är naturligtvis möjliga. Om av oss nyttjat 
ritningsunderlag inte återspeglar fartygets aktuella status 
gäller naturligtvis inte heller slutsatserna. 

working group has shown a natural way for water 
to reach decks 1 and 0 (the engine compartments) 
through ventilation ducts located in the ship's 
sides, when the angle of list exceeds about 40 
degrees. It gives a reasonable explanation why 
the Estonia could sink as described in the Final 
report. For certain compartments we cannot in 
detail describe how water entered, which would be 
wished for as it affects the sequence of sinking. 

In the Final report there are also testimonies about 
water ingress in different compartments, angle of 
list, etc., which both agree and disagree with what 
can be found in the given examples. The work 
group has not had the possibility to study in detail
all such information and put these in relation to the 
findings of the given examples. The precision of our 
calculations is not of such kind. We are of course 
prepared to participate in an exchange of 
knowledge in order to explain the differences 
between here shown sequences and of events 
experienced by witnesses. 

Other scenarios regarding how water can reach 
the lower decks are of course possible. If by us 
used drawings do not reflect the actual status of 
the vessel, evidently the conclusions are not valid. 

5. Rekommendationer 

Vill man fördjupa sjunkförloppsstudien utöver vad som 
här presenterats är det gruppens uppfattning att det 
erfordras ytterligare underlag för att få erforderlig 
precision i en sådan studie. Förutom tillgång till ett 
komplett ritningsunderlag bör också kontrolleras 
bordvarts liggande ventilationstrummorna, status på 
vattentäta avdelningarna under bildäck, branddörrarna på 
bildäck samt fönster/ventiler och dörrar till däck 4-8 på 
styrbordssidan. Det är gruppens uppfattning att det är 
först efter att detta klarlagts som man kan uppnå en högre 
säkerhet i studieutfallet jämfört med vad som här 
presenterats. 

Om man skall göra en mer detaljerad studie av MV 
Estonias sjunkförlopp följer här ett par förslag på 
intressanta områden: 

· De fyllnadsförlopp som använts i den här studien kan 
vidareutvecklas. Ett sätt att göra detta är att bättre 
beskriva de vägar vattnet kan tänkas ha fyllt fartyget. För 
detta behövs dock väsentligt bättre ritningsunderlag. Fler 
alternativa sjunkförlopp bör i en fortsatt studie studeras 
närmare. Särskilt bör vattenfyllnad av de förliga 
förläggningsutrymmena i ett tidigare skede beaktas. 

· Fartygets dynamiska uppträdande då det fylls med 

5. Recommendations 

If you want to enlarge the study of the sequence of 
sinking as presented here, it is the opinion of the 
group that more basic information is required to 
achieve required precision of such study. Apart 
from access to a complete set of drawings, you 
should check the ventilation ducts in the ship's 
side, the status of the watertight compartments 
below the car deck, the fire doors on the car deck 
and the windows/portholes and doors on decks 4-8 
starboard side. It is the opinion of the group that it 
is first after all this has been clarified that you can 
achieve a higher reliability of the result of the study 
compared with what has been shown here. 

If you shall do a more detailed study of the 
sequence of sinking of the MV Estonia below 
follows some proposals of interesting areas: 

· The sequences of filling used in this study can be 
further developed. One way to do so is to better 
describe the ways water may have filled the ship. 
However for this better drawings are required. 
More alternative sequences of sinking should be 
studied in a continued study. In particular the 
flooding of forward passenger compartments at an 
early stage should be considered. 
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vatten bör studeras närmare. 

· Beräkningen av fyllnadstiden kan förbättras väsentligt. 
Både vattenfyllnad av bildäck samt vattenfyllnad genom 
flödesöppningar bör beräknas mer noggrant och baseras 
på fartygets kurs, fart och rörelser. 

  

· Ett prov eller en beräkning av rutornas hållfasthet skulle 
öka kunskapen om vatteninträngningen i fartyget. 

· Mot bakgrund av ventilationssystemets betydelse för 
sjunkförloppet och att vissa ventilationskanaler terminerar 
i skrovsidan bör denna säkerhetsaspekt analyseras. 
Gruppen har dock inte analyserat huruvida detta är 
förekommande på de färjor som idag är i bruk. 

Därutöver bör sjunkförloppet visualiseras i en animerad 
videosekvens. 

Frank Rosenius 

Staffan Sjöling 

· The dynamic performance of the ship being filled 
with water should be studied more closely. 

· The calculation of filling times can be improved 
considerably. Both flooding of the car deck and 
water inflow through inflow openings should be 
computed more carefully based on ship's heading, 
speed and movements. 

· A test or a calculation of the strength of the 
windowpanes should increase the knowledge of 
water inflow into the ship. 

· With regard to the importance of the ventilation 
system on the sequence of sinking and that certain 
vent ducts end at the hull side this safety aspect 
should be analysed. The group has however not 
analysed if it is common practice on ferries used 
today. 

In addition the sequence of sinking should be 
visualized in an animated video sequence. 

Frank Rosenius 

Staffan Sjöling 
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Bilaga 1 Attachment 1 

Vam Frank Rosenius Civ.ing. Staffan Sjöling 

SPF/Refgrp Estonia 2003-03-28 Bilaga 1 

Händelser och tider som har koppling till 
sjunkförloppet enl. haverirapporten. 

Nedan redovisade händelser är en sammanställning av 
haverirapportens slutsatser och utgör arbetsgruppens 
referenser mot vilka förstudiens resultat avseende 
sjunkförloppet kommer att bedömas. 

Aktiviteterna redovisas i kronologisk ordning och med 
källhänvisning till [1]. 

Vam Frank Rosenius Civ.ing. Staffan Sjöling 

SPF/Refgrp Estonia 2003-03-28 Attachment 1 

Events and times, which have connections to the 
sequence of sinking according to the Final report. 

Below reported events is a summary of the 
conclusions of the Final report and constitutes the 
references against which the result of the pre-study of 
the sequence of sinking will be judged. 

The activities are listed in chronological order with 
reference to [1]. 
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- - - Vatten in längs rampens sidor. 13.2.6 

0115 Bogvisiret lossnar. 13.2.5 

0110-0115 Vattentäta dörrar* stängs. 13.2.6 

0115+ ngr min Krängningen om 15 gr stabiliseras 
tillfälligt 13.2.6 

0116-0120 Estonia ändrar kurs. Farten reduceras. Fig. 
13.2 

0120 Huvudmotorer stannar. 13.2.6 

0124 40 gr slagsida Fig. 13.2/13.2.6 

0125 Huvudgenerator stannar 13.2.6 

0125 (ca) Fönstren på däck 4 krossas av vågorna 13.6 

  

0130 (ca) 80 gr slagsida 13.2.6 

0131-0132 Bryggan vattenfylld 13.2.6 

0150 Ftg under vattenytan 13.2.6 

  

- - - Water along the sides of the ramp. 13.2.6 

0115 The bow visor falls off. 13.2.5 

0110-0115 Watertight doors* are closed. 13.2.6 

0115+ some minutes. List to 15 degrees temporarily 
stabilized 13.2.6 

0116-0120 Estonia changes course. Speed is reduced. 
Fig. 13.2 

0120 Main engines stops. 13.2.6 

0124 40 degrees list. Fig. 13.2/13.2.6 

0125 Main generators stop 13.2.6 

0125 (about) Windows on deck 4 are smashed by the 
waves 13.6 

0130 (about) 80 degrees list 13.2.6 

0131-0132 The bridge is flooded 13.2.6 

0150 Ship below water surface 13.2.6 

AB note: there is evidently no evidence in the Final 
report for any of the above events! 
 

Andra intressanta uppgifter i haverirapporten men 
som av kommissionen ej tagits med i slutsatserna: 

  

2235 Vatten på bildäck in genom ventilationstrumma. 
Normalt. Ref 6.2.2 

0110-0114 Slag i skrovet. 6.2.3 

0110-0115 Vatten in längs rampens sidor 13.2.6 

0115 Vatten in från bogen i väldig mängd (3.M) 6.2.3 

0115 Farten reduceras. Vattentäta dörrar* stängs. 15 
gr slagsida. 6.2.4 

0117-0118 10-15 gr slagsida (3.M) 6.2.3 

  

0115-0120 Däck 4, SB förliga trappa. Vatten ovanifrån. 
Tiden osäker. 6.3.3 

Other interesting information of the Final report, 
which the commission has not included in the 
conclusions:  

2235 Water enters into the car deck through 
ventilation duct. Normal. Ref 6.2.2 

0110-0114 Impacts on the hull. 6.2.3 

0110-0115 Water enters along the sides of the ramp 
13.2.6 

0115 Water inflow from bow in large amount (3rd Eng) 
6.2.3 

0115 Speed is reduced. Watertight doors* are closed. 
15 degrees list. 6.2.4 

0117-0118 10-15 degrees list (3rd Eng) 6.2.3 

0115-0120 Deck 4, starboard forward stairwell. Water 
from above. Time uncertain. 6.3.3 

0115-0120 Deck 1, centrally located cabin. Water from 
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0115-0120 Däck 1, centralt belägen hytt. Vatten 
ovanifrån. Tiden osäker. 6.3.2 

0116-0120 Krängningen stabiliseras tillfälligt 20 - 30 gr 
13.2.6 

0121 Första Mayday 7.3.2 

0124 Vakthavande matros i flotte. 90 gr slagsida 6.2.2 

0125 20- 30 gr slagsida (radio-meddelande) 7.3.2 

0125 Vakthavande matros: Botten upp, ftg sjönk 6.2.2 

0125 Lasten förskjuts 1 m åt SB 6.2.4 

0130(ca) 40-45 gr slagsida / 3.M 6.2.3 

0130(ca) Alla vattentäta dörrar* stängda 6.2.3 

0130(ca) Aktern under vattnet upp till stab.fenan. 90 gr 
slagsida. 6.2.1 

(*Notera hur vattentäta dörrar stängs 0115 dels före 
slagsidan, dels efter slagsidan och de skulle vara 
stängda 0130) 

above. Time uncertain. 6.3.2 

0116-0120 The list was temporarily stabilized 20-30 
degrees. 13.2.6 

0121 First Mayday 7.3.2 

0124 Watch keeping AB in raft. 90 degrees list 6.2.2 

0125 20-30 degrees list (radio message) 7.3.2 

0125 Watch keeping AB: Bottom up, ship sank 6.2.2 

0125 Cargo shift 1 m to starboard 6.2.4 

0130 (about) 40-45 degree list /3rd Eng 6.2.3 

0130 (about) All watertight doors* closed 6.2.3 

0130 (about) Stern below water until the stabilizer fin. 
90 degrees list. 6.2.1 

AB note: that Sillaste saw a closed ramp at about 
01.17 hrs is not mentioned above. There is evidently 
no evidence in the Final report for most of the above 
events! 
 

I haverirapporten övriga angivna data/värden som har 
betydelse för sjunkförloppet. 

Inflöde på bildäck efter att visiret lossnat: 300 - 1800 
ton/min 12.6.2 

Efter några få minuter ger detta 20 gr slagsida 12.6.2 

Tid till att vatten når fönster på däck 4: 5 - 15 min 
12.6.2 

400 ton ger 10 gr slagsida 12.6.1 

1 000 ton ger 20 gr slagsida 12.6.1 

Gir ökar slagsidan med ca 3 gr 12.6.1 

2 000 ton på bildäck ger 35 gr slagsida 12.6.1 

Vatten från bildäck via branddörrar (noteras vid 
utrymning, ej tidigare) 13.2.6 

När 2 000 ton vatten kommit in på bildäck når vågorna 
aktra fönstren på däck 4 12.6.1 /fig 12.14 

Däck 5´s fönster under vatten vid 50 gr slagsida 13.6 

Med 18 000 ton vatten på bildäck + däck 4 - 5, ger 75 gr 

In the Final report other given information/values 
relevant to the sequence of sinking.  

Inflow on car deck after loss of visor: 300-1800 
ton/min 12.6.2 

After a few minutes this results in 20 degrees list 
12.6.2 

Time until water reaches windows on deck 4: 5 -15 
minutes 12.6. 

400 tons makes 10 degrees list 12.6.1 

1 000 tons makes 20 degrees list 12.6.1 

Turning increases list with about 3 degrees 12.6.1 

2 000 tons on car deck makes 35 degrees list 12.6.1 

Water from car deck via fire doors (observed during 
evacuation, not before) 13.2.6 

When 2 000 tons of water has entered the car deck, 
the waves reach aft windows on deck 4. 12.6.1/fig 
12.14 
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slagsida 13.6 Deck 5 windows below water at 50 degrees list 13.6 

With 18 000 ton water on the car deck + decks 4-5, 
result is 75 degrees list 13.6 

AB note: that the Estonia capsizes and floats upside 
down with 2 000 tons of water on the car deck at 
about 01.27 hrs is not mentioned above. There is 
evidently no evidence in the Final report for most of 
the above events! 
 

Bilaga 4 Attachment 4 

Lastkondition L2 

Den lastkondition som använts i dessa beräkningar är 
hämtad från [1], Loading Condition K.0, Departure from 
Tallinn. Lastkonditionen är korrigerad för visirets vikt 
om -59 ton x=138.3 z=10.62. Uppgifter för visirets vikt 
och tyngdpunkt är hämtade från [2]. Lastfall K.0 har 
inte kunnat återskapas helt enligt tidigare beräkningar. 
Medeldjupgåendet skiljer -4 mm, trimmet -8 mm och 
metacenterhöjden + 20 mm. Skillnaden kan delvis bero 
på att modellens beräkningssektioner för olika rum 
skapas på nytt varje gång ett fartyg modelleras samt att 
olika metoder för att räkna inverkan av fria vätskeytor 
kan ha använts. Denna skillnad bedöms dock ha relativt 
liten inverkan på resultatet av beräkningarna med 
beaktande av de stora vattenvolymer som används i 
beräkningarna för fyllnadsförloppet. Den lastkondition 
fartyget hade då visiret lossnade kallas L2. 

Huvuddata för lastkondition L2 är: 

Loading condition L2 

The load condition used in these calculations are taken 
from [1], Loading Condition K.0, Departure from 
Tallinn. The load condition is corrected for the visor 
weight of -59 ton x=138.3 z=10.62. The information of 
visor weight and position is taken from [2]. Loading 
condition K.0 has not be re-created completely 
according earlier calculations. Mean draft differs -4 
mm, trim -8 mm and meta centre height + 20 mm. The 
differences may partly be due to the calculation 
sections of the models being renewed at every time 
the ship is modelled and that different methods to 
calculate influence of free water surfaces may have 
been used. This difference is judged to have a fairly 
small influence of the result of the calculations in view 
of the large water volumes being used for the 
sequence of filling. The loading condition the ship had 
when the visor fell off is called L2. 

Main data for load condition L2 is: 

Deplacement/Displacement 11 902.4 ton 

LCG 63.43 m fr. AP 

TCG -0.01 m BB 

Medeldjupg./Mean draft 5.318 m 

Djupg.akter/Draft aft 5.648 m 

Djupg.för/Draft fwd 4.988 m 

Trim -0.660 m 

KM 11.97 m 

KG 10.65 m 

GM0 1.32 m 

GMcorr. -0.07 m 

GM 1.25 m 

Slagsida SB/List 0.2 grader/degrees 
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Figur 1. GZ-kurva för lastfall L2 - Figure 1. GZ-curve for loading condition L2 

Anmärkning av Björkman om Figur 1. GZ-kurvan ovan 
är ej korrekt - den förutsätter att bl.a. hela däckshuset 
är 100% vattentätt, vilket inte är troligt. Beräkningarna 
följer ej normala förutsättningar - kurvan är 100% fel. 
Riktig GZ-kurva är markerad STH nedan, dvs den kurva 
som gäller för ett oskadat fartyg innan vatten lastas i 
överbyggnaden. 

Remark by Björkman about Figure 1. The GZ-curve 
above is not correct - it is assumed that, e.g. the 
whole deckhouse is 100% watertight, which is not 
probable or normal practice when doing said 
calculations. The curve is 100% wrong. The correct 
GZ-curve for the intact vessel prior loading water in 
the superstructure is marked STH below. 
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Figur 2. Lastkondition L2 med olika skrovutsträckning - Figure 2. Loading condition L2 with different hull 
extensions 

Figur 2 visar MV Estonias GZ-kurva beräknad för ett och 
samma lastfall, L2, men för olika skrovutsträckning. 
Kurvan märkt STH är den GZ-kurva som fartyget får då 
det beräknas enligt de regler som gäller då man skall 
beräkna fartygets intaktstabilitetsegenskaper. Den 
kurvan är beräknad med en deplacerande kropp som 
sträcker sig i höjdled upp till överkant av bildäcket. 
Med ett deplacerande skrov med en utsträckning som 
STH ger beräkningarna en GZ-kurva för lastfall L2 med 
ett GZmax på ca 1 m och en stabilitetsvidd om ca 60 
grader. 

Anmärkning av Björkman: Ovan är korrekt - och med 
ca 2.000 ton lastat i överbyggnadens sida reduceras 
stabilitetsvidden till noll grader när kapsejsning sker 
vid ca 37° slagsida. Det saknas en GZ-kurva med 2 000 
ton vatten lastat i överbyggnaden, som visar detta! 

 
Kurvan märkt TH är den GZ-kurva som erhålls då man 
räknar in hela fartygets inneslutna volym (ovan bildäck) 
som deplacerande. Men i och med att de delar av 
fartyget som ligger över bildäck inte är vädertätt 
tillslutna får man inte räkna in en så stor del som 
bidragande till fartyget stabilitet. Med ett 
deplacerande skrov med en utsträckning som TH ger 

Figure 2 shows the MV Estonia GZ-curve for one and 
the same loading condition, L2, but for different 
extents (sic) of the hull. The curve marked STH is the 
GZ-curve obtained, when it is calculated according to 
the rules valid, when you calculate the intact stability 
particulars of the ship. That curve is computed using a 
displacing body with a vertical extent up to the upper 
edge of the car deck. With a displacing hull with an 
extent as STH the calculations gives a GZ-curve for 
loading condition L2 with a Gzmax of about 1 m and a 
stability range of about 60 degrees. 

Remark by Björkman: Above is correct - and with 
about 2 000 tons loaded in the side of the 
superstructure the stability range is reduced to zero 
degrees when capsize takes place at 37° list. A GZ-
curve when the ship has loaded 2 000 ton water in 
the superstructure is not shown. 

 
The curve marked TH is the GZ-curve obtained when 
you include the whole enveloped volume of the ship 
(above the superstructure) as displacing. But in view of 
the fact that those parts located above the car deck 
are not locked weather tight, you are not allowed to 
calculate with such a large part as contributing to the 
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beräkningarna en GZ-kurva för lastfall L2 med ett 
GZmax på 4.43 m och en stabilitetsvidd om 180 grader. 

Anmärkning av Björkman: Kurvan TH är helt 
ointressant eftersom däckshus däck 4-9 inte är 
deplacerande. 

Kurvan märkt CDH är den GZ-kurva som erhålls då 
endast de delar av skrovet som ligger under bildäck 
räknas som deplacerande. Det är de delar som är 
tillåtna att räkna med som deplacerande då fartygets 
läckstabilitet skall beräknas. Denna del sträcker sig inte 
längre än till bildäck eftersom skrovet över bildäck 
saknar vattentät indelning. Med ett deplacerande skrov 
med en utsträckning som CDH ger beräkningarna en 
GZ-kurva för lastfall L2 med ett GZmax på 0.32 m och 
en stabilitetsvidd om ca 22 grader. 

Anmärkning av Björkman: Delvis korrekt - 
överbyggnaden kan ha vattentäta, oskadade 
utrymmen efter läckage däck 0 och 1. Men i Estonias 
fall var överbyggnaden vidöppen förut och bidrar 
bara till krängstabilitet när öppningen är ovan vatten.  

Den sista kurvan märkt TH-CD är den GZ-kurva som 
erhålls då man räknar hela fartygets skrov förutom 
bildäck- däck 2 och däck 3- som deplacerande. Denna 
kurva har samma utseende som den märkt CDH fram 
till en krängningsvinkel om ca 30 grader. Efter denna 
krängningsvinkel kommer de delar av fartyget som 
ligger över bildäck att bidraga till det rätande 
momentet och förhindra den kapsejsning fartyget 
skulle erfarit om det krängdes till en vinkel över 22 
grader med enbart skrov CDH som deplacerande. Med 
ett deplacerande skrov med en utsträckning som TH-
CD ger beräkningarna en GZ-kurva för lastfall L2 med 
ett GZmax på 5.67 m och en stabilitetsvidd där fartyget 
är stabilt fram till en krängningsvinkel på ca 22 grader. 
Efter 22 graders krängningsvinkel kränger fartyget 
ytterligare fram till 55 grader där däckshuset över 
bildäck motverkar ytterligare krängning. 

Anmärkning av Björkman: Kurva TH-CD är helt 
missvisande eftersom de delar av fartyget som ligger 
över bildäck och som antas att bidraga till det 
rätande momentet och att förhindra den kapsejsning 
fartyget skulle erfarit om det krängdes till en vinkel 
över 22 grader med enbart skrov CDH som 
deplacerande, inte är deplacerande (vattentäta). 

 
Den sista kurvan representerar ett fall där hela bildäck 
står i öppen kommunikation med havsvattnet. Fartyget 
skulle ha ett stabilt upprätt läge, men efter ett initialt 
krängande moment som får fartyget att kränga förbi 22 

ship's stability. With a displacing hull with an extent as 
TH the calculations produce a GZ-curve for loading 
condition L2 with a Gzmax of 4.43 m and a stability 
range of 180 degrees. 

Remark by Björkman: The curve marked TH is totally 
of no interest as deckhouses decks 4-9 do not 
provide any buoyancy. 

The curve marked CDH is the GZ curve resulting when 
only the parts of the hull located below the car deck 
are assumed to be displacing. It is the parts, which are 
permitted to be included in the calculations when the 
ship's damage stability shall be computed. With a 
displacing hull with an extent as CDH the calculations 
make a GZ-curve for loading condition L2 with a 
Gamax of 0.32 m and a stability range of about 22 
degrees. 

   

Remark by Björkman: Partly correct - the 
superstructure may contain watertight, undamaged 
spaces after leakage on decks 0 and 1. But in this 
case the superstructure was wide open forward and 
it only contributed to heeling stability as long as the 
opening was above water. 

The last curve TH-CD is the GZ-curve obtained when 
you calculate the whole ship's hull except the car deck-
deck 2 and deck 3- as displacing. This curve has the 
same form as the one marked CDH up to an angle of 
list of about 30 degrees. Above this angle the parts of 
the ship above the car deck contribute to the righting 
moment and prevent the capsizing the ship should 
suffer if it was heeled to an angle above 22 degrees 
with only hull CDH as displacing. With a displacing hull 
with an extent as TH-CD the calculations make a GZ-
curve for loading condition L2 with a Gzmax of 5.67 m 
and a stability range where the ship is stable up to an 
angle of list of about 22 degrees. After 22 degrees 
angle of list the ship lists more up to 55 degrees, 
where the deckhouse above the car deck prevents 
further heeling.  

Remark by Björkman: Curve TH-CD is totally 
misleading as the parts of the ship above the car 
deck, which are assumed to contributing to the 
righting moment and to preventing the capsizing the 
ship should suffer, if it was heeled to an angle above 
22 degrees with only hull CDH as displacing, are not 
displacing (watertight). 
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grader skulle det finna ett nytt stabilt jämviktsläge vid 
55 graders krängning. Fartyget skulle förbli flytande i 
detta läge så länge vatten inte kunde ta sig in i övriga 
delar av fartyget. 

Detta fall kan liknas vid, men inte representera, det 
som hände under Estonias sista resa. 

Anmärkning av Björkman: Estonia har aldrig ett 
stabilit upprätt läge med vatten överbyggnaden - ett 
gram vatten eller 1 000 ton vatten rinner alltid till en 
lägsta punkt och trimmar och kränger färjan och 
minskar GZ. Med cirka 1 800 ton är GZ=0 vid 
krängvinkel 37°och Estonia flyter upp och ned. 
Estonia kan aldrig flyta med >2 000 ton vatten i 
överbyggnaden. Detta enkla faktum har 
totalcensurerats av Estoniautredarna 1994-2003. 

 

The last curve represents a case where the whole car 
deck is in open communication with the seawater. The 
ship should have a stable upright condition, but after 
an initial heeling moment that makes the ship lists 
more than 22 degrees, there should be a new stable 
equilibrium at 55 degrees list. The ship should remain 
floating in this condition as long as water could not 
enter other parts of the ship. 

This case can be similar with but cannot represent, 
what happened during the last voyage of the Estonia. 

Remark by Björkman: The Estonia has never a stable 
upright condition with water in the superstructure - 
one gram (0,000 001 ton) water or 1 000 tons of 
water always flows to the lowest point and trims and 
heels the ferry and reduces GZ. With about 1 800 
tons and GZ=0 for an angle of list >37°, the Estonia 
floats upside down. The Estonia cannot float with >2 
000 tons of water in the superstructure. This simple 
fact has been totally censored by the Estonia 
investigators 1994-2003. 

 

Anmärkning av Björkman om Figur 2 ovan. 
Hydrostatiska och stabilitets (GZ) kurvor skall normalt 
göras baserade på konstruktionstrim. Beräkningarna 
skall inkludera volumen upp till översta ytan på 
däcksbeläggningen.  

 
Instängda (täta) överbyggnader (däck 2 och 3 på 
Estonia) som uppfyller Lastlinjekonventionens (1966) 
bestämmelser (för vädertäthet) kan inkluderas i GZ-
kurvan så länge som förliga rampen på däck 2 kan 
anses vara vädertät. Om rampen är uppriven - vilket 
JAIC har meddelat - och tillåter vatteninflöde, är det 
tveksamt om den vattenfyllda överbyggnaden kan 
anses vara instängd (tät) och bidragande till 
stabiliteten (men se nedan). Däckshus på fribordsdäck 
(däck 4 på Estonia) kan också inkluderas i GZ-kurvan 
om det uppfyller lastlinjekonventionens (1966) 
bestämmelser för instängda (täta) överbyggnader. 
Det är inte fallet för Estonia vars däckshus på däck 4 
har stora fönster i sidan (men se nedan) och fönster 
kan inte installeras i gavlar och sidor på instängda 
överbyggnader och däckshus i första planet som skall 
anses bidraga med flytkraft i stabilitetsberäkningar 
(enligt internationella regler). Fönster definieras som 
rektangulära öppningar med, ofta, rundade hörn 
enligt nationell eller internationell standard, och 
runda eller ovala öppningar med en yta överstigande 
0.16 m2. Alla Estonias fönster i sidan hade en yta 
överstigande 0.24 m2. 

Däckshus på däck ovan fribordsdäcket (däck 5, 6, 7 
och 8) får ej tas med i beräkningarna, även om 

Comment by Björkman on Figure 2 above: Hydrostatic 
and stability (GZ) curves should normally be prepared 
on a designed trim basis. The calculations should take 
into account the volume to the upper surface of the 
deck sheathing.  

Enclosed superstructures (i.e. decks 2 and 3 for the 
Estonia) complying with the 1966 Load Line 
Convention may be taken into account for the GZ-
curve as long as the forward ramp/door on deck 2 is 
considered weather tight. If the bow ramp/door is 
open - as suggested by the JAIC - permitting water to 
enter, it is doubtful, if the flooded superstructure can 
be considered enclosed and if it contributes to the 
stability (but see below). Deckhouses on the 
freeboard deck (deck 4 for the Estonia) may be taken 
into account, provided that they comply with the 
conditions for enclosed superstructures laid down in 
the 1966 Load Line Convention. This is not the case for 
the Estonia as the deckhouse on deck 4 has large 
windows in the side (but see below) and windows 
cannot be fitted in ends and sides of enclosed 
superstructures and in first tier deckhouses that are 
considered buoyant in the stability calculations (as 
per international safety rules). Windows are defined 
as being rectangular openings generally, having a 
radius at each corner relative to the window size in 
accordance with recognized national or international 
standards, and round or oval openings with an area 
exceeding 0.16 m2. All windows in the side of the 
Estonia had an area at least > 0.24 m2.  

Deckhouses on decks above the freeboard deck (i.e. 
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öppningar i dem anses vara stängda. Metoder att 
stänga och upprätthålla vädertäthet skall vara enligt 
Myndighetens bedömning. Metoderna skall försäkra 
att täthet kan upprätthållas i alla väderfall, och i detta 
syfte skall täthetsprov utföras vid första besikting och 
kan krävas vid periodisk besiktning och årlig 
besiktning eller mera frekvent. Vad beträffar Estonia 
kan ingen öppning över däck 3 anses vara vädertät.  

   

Om överbyggnaden (däck 2 och 3) och däckshuset på 
däck 4 inte kan anses vara instängda (täta) kan 
emellertid de tas med i beräkningarna av stabilitet 
(GZ kurva) upp till den vinkel då dess öppningar 
kommer under vatten - den öppna bogrampen för 
överbyggnaden (däck 2 och 3) och sidofönsterna för 
däckshuset på däck 4. Vid denna vinkel skall den 
statiska stabilitetskruvan uppvisa ett eller flera steg, 
och vid beräkning av stabilitet vid högre vinklar skall 
de vattenfyllda utrymmena (överbyggnad och 
däckshus däck 4) anses icke existera. I fall då fartyget 
sjunker eller kapsejsar när inflöde sker enom en 
öppning, skall stabilitetskurvan sluta vid den 
krängvinkeln och fartyget skall anses ha förlorat sin 
stabilitet (kapsejsat). Helt klart kapsejsar Estonia efter 
inflöde genom förrampsöppningen redan vid en 
krängvinkel vid cirka 40 grader (omkring 2 000 ton 
vatten inne i överbyggnaden). 

Enligt ovan bör det vara helt klart att däck 4-8 aldrig 
kan inkluderas i några GZ-kurvor för Estonia. GZ-
kurvorna i Förstudien är inte alls representativa. 
Amiral Rosenius och experten Sjöling kan inte vara 
okunniga om ovan grundläggande uppgifter hur man 
beräknar GZ-kurvor och stabilitet. 

decks 5, 6, 7 and 8) should not be taken into account, 
even if openings within them may be regarded as 
closed. The means for securing and maintaining 
weather tightness shall be to the satisfaction of the 
Administration. The arrangements shall ensure that 
the tightness can be maintained in any sea conditions, 
and for this purpose tests for tightness shall be 
required at the initial survey, and may be required at 
periodical surveys and at annual inspections or at 
more frequent intervals. For the Estonia no openings 
above deck 3 can be considered weather tight.  

The superstructure (decks 2 and 3) and the deckhouse 
on deck 4 not regarded as enclosed can, however, be 
taken into account in stability (GZ-curve) calculations 
up to the angle at which their openings are flooded -
the open bow door for the superstructure (decks 2 
and 3) and the windows for the deck 4 deckhouse. At 
this angle, the static stability curve should show one 
or more steps, and in subsequent computations the 
flooded space should be considered non-existent. In 
cases where the ship would sink or capsize due to 
flooding through any openings, the stability curve 
should be cut short at the corresponding angle of 
flooding and the ship should be considered to have 
entirely lost her stability (capsized). Evidently the 
Estonia capsizes after having been flooded throught 
the bow opening at an angle of heel of about 40 
degrees (about 2 000 tons water inside the 
superstructure). 

From above it should be clear that decks 4-8 could 
never be included in any GZ-curves for the Estonia. 
The GZ-curves used in the Pre-study are not 
representative at all. Admiral Rosenius and expert 
Sjöling cannot be ignorant about above basic facts to 
compute GZ-curves and stability. 

Bilaga 5 Attachment 5 

Lastfall med vatten på bildäck, C0-C31 

Utifrån lastkondition L2 har fartygets stabilitet 
beräknats för en ökande mängd vatten på bildäck. 
Lastfall L2 har beräknats med en vattenmängd från 0 
till 12 000 ton på bildäck. Dessa lastfall kallas C0-C31. I 
dessa beräkningar har hela fartygsvolymen ansatts som 
bidragande till det rätande momentet. Inget inflöde av 
vatten i fartygets övriga struktur har beaktats. 
Fartygets slagsida ökar markant med vatten på bildäck 
upp till en mängd av ca 3 000 ton. Vid ca 5 000 ton 
stagnerar slagsidan för att sedan minska vid större 
mängd vatten än 8 000 ton på bildäck. Denna 
minskning av slagsida har inte analyserats närmare 
men kan bero på att förskjutningen av 
sidotyngdpunkten avstannar. Med en vattenmängd av 
ca 5 500 ton på bildäck når vattenytan dörrarna på 

Loading condition with water on the car deck, C0-C31 

Starting with loading condition L2 the ship's stability 
has been computed with different amounts of water 
on the car deck. Loading condition L2 is computed 
with an amount of water from 0 to 12 000 tons on the 
car deck. These loading conditions are called C0-C31. 
In these calculations the total volume of the ship as 
considered contributing to the righting moment. No 
inflow of water into the other ship's structure has 
been considered. The heel of the ship increases 
considerably with water on the car deck up to an 
amount of about 3 000 tons. At 5 000 tons the angle of 
lists stagnate to be reduced with amounts exceeding 8 
000 tons on the car deck. This reduction has not been 
analysed closer but may be the result of the shift of 
the transverse centre of gravity being arrested. With 



373 
 

bildäckets centercasing. an amount of water of about 5 500 tons on the car 
deck, the water surface reaches the doors in the car 
deck centre casing. 

Loading 
condition 
Lastfall 

Water on 
car deck/ 
Vatten på 
bildäck 
(ton) 

T - mean 
draft 

medel-
djupg. (m) 

Trim (m) Heel 
(degree) 
slagsida 
(grader) 

TA - aft 
draft 
djupg. 
akter (m) 

TF - fwd 
draft 
djupg. för 

(m) 

KG (m) GM (m)** GMc 
(m)** 

C0 0 5.318 -0.66 -0.2 5.648 4.988 10.65 1.25 -0.07 

C1 200 5.295 -0.619* -6.7 5.605 4.986 10.6 -10.71 -12.12 

C2 400 5.207 -0.395* -11.7 5.404 5.009 10.56 -10.45 -11.93 

C3 600 5.086 -0.118* -16 5.144 5.027 10.51 -10.19 -11.75 

C4 800 4.95 -0.124* -19.7 5.013 4.888 10.47 -9.93 -11.57 

C5 1000 4.786 0.071* -23.2 4.75 4.821 10.43 -9.67 -11.4 

C6 1300 4.515 0.115* -28 4.458 4.572 10.38 -9.31 -11.15 

C7 1600 4.138 0.24* -32.6 4.018 4.258 10.3 -8.97 -10.91 

C8 1900 3.71 0.287* -37 3.567 3.853 10.28 -8.67 -10.68 

C9 2100 3.406 0.312 -40.3 3.25 3.562 10.25 -8.48 -10.54 

C10 2400 2.861 0.33 -44.5 2.696 3.026 10.21 -8.21 -10.32 

C11 2700 2.525 0.326 -47.4 2.362 2.688 10.18 -7.95 -10.12 

C12 3000 2.279 0.313 -49.6 2.133 2.435 10.15 -7.67 -9.88 

C13 3300 2.115 0.299 -51.1 1.965 2.264 10.12 -7.45 -9.7 

C14 3600 2.058 0.275 -51.8 1.921 2.196 10.09 -7.23 -9.52 

C15 3900 2.065 0.245 -52.3 1.942 2.187 10.07 -7.04 -9.34 

C16 4500 2.022 0.194 -53.5 1.925 2.119 10.03 -6.69 -9.02 

C17 5000 2.065 0.145 -54 1.992 2.137 10.01 -6.43 -8.76 

C18 5500 2.177 0.089 -54.2 2.132 2.222 9.99 -6.19 -8.52 

C19 6000 2.307 0.033 -54.3 2.291 2.323 9.98 -5.89 -8.3 

C21 7000 2.579 -0.08 -54.4 2.619 2.253 9.97 -5.62 -7.88 

C23 8000 3.018 -0.205 -53.6 3.121 2.915 9.98 -5.45 -7.51 

C25 9000 3.65 -0.315 -51.8 3.808 3.492 10 -5.45 -7.32 

C27 10000 4.313 -0.413 -49.8 4.52 4.107 10.04 -5.31 -7.02 

C29 11000 4.97 -0.494 -47.3 5.217 4.723 10.09 -5.18 -6.74 

C31 12000 5.7 -0.573 -44.4 5.987 5.414 10.15 -5.07 -6.49 

Anmärkningar av Björkman 

* 200-1 900 ton vatten på bildäck trimmar fartyget 
>en meter på fören. 1 900 tons leder till kapsejsning 
och flytning upp och ned!  

** Vatten på bildäck minskar inte GM 11-12 meter -
vattnet bildar en kil i sidan - GM ändras ej - men 
vikten av vattnet i sidan tippar Estonia upp och ned = 
kapsejsning!  

Remarks by Björkman 

* 200-1 900 tons of water on the car deck trims the 
ship >one meter on the bow. 1 900 tons causes capsize 
and the ship floating upside down. 

** Water on the car deck does not reduce GM 11-12 
meters - the water forms a wedge at the side - GM 
does not change - but the weight of water tips the 
Estonia upside down = capsize! 

Lastfall C9-C31 med krängvinkel >40° är ostabila och 
leder till omedelbar kapsejsning eftersom däck 4-8 
(däckshuset) inte är vatten/vädertäta. 

Loading conditions C9-C31 with angle of heel >40° are 
unstable and lead to capsize as decks 4-8 (the deck 
house) are neither water- nor weather tight. 

Anmärkning: I resultatutskrifter från flytlägen i krängt 
tillstånd kan framförallt djupgåendet, T, få märkliga 
värden. Det beror på att medeldjupgåendet är 

Remark: In the printouts of floating positions in a 
heeled condition particularly the mean draft T may get 
strange values. It is due to the fact that the mean draft 
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medelvärdet av djupgående i för och djupgående i 
akter. Djupgåendet i för och akter räknas till en yta 
parallell med lugnvattenytan som går genom baslinjen, 
BL. Vid stora krängningsvinklar kan medeldjupgåendet 
till och med presenteras som negativa värden. 

is the average of the draft forward and the draft aft. 
The drafts at fore and aft are calculated relative to a 
surface parallel with the still water surface that passes 
through the base line, BL. At large angle of heel the 
mean draft can even be shown having negative values. 

Bilaga 6. Fyllnadsförlopp Exempel 1, DX7F 

Attachment 6. Sequence of filling Example1, DX7F 

DAMA, DX7F 

STA, 1 

PHA, 2 

ROO, DUMMY 

STA, 2 

PHA, 2 

ROO, T1010, T1110, T1210, T1310, FILL=0.3 

STA, 3 

PHA, 2 

ROO, R51 t58 

STA, 4 

PHA, 2 

ROO, R52 

STA, 5 

PHA, 2 

ROO, T1010, T1110, T1210, T1310, FILL=0.4 

STA, 6 

PHA, 2 

ROO, R53 T210 

STA, 7 

PHA, 2 

ROO, R54 

Bilaga 7:2 Flytlägen - Attachment 7:2 - Floating 
positions  

c0-1.pdf 

c8-1.pdf 

c8-2.pdf 

c10-2.pdf 

c15-2.pdf 

c15-3.pdf 

c15-4.pdf 

c15-5.pdf 

c15-6.pdf 

c18-6.pdf 

c18-7.pdf 

c18-8.pdf 

c18-9.pdf 

c-21-9.pdf 

c21-10.pdf 

c21-11.pdf 

c21-12.pdf 

c21-13.pdf 

c21-14.pdf 

c21-15.pdf 

c21-16.pdf 

c21-17.pdf 
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STA, 8 

PHA, 2 

ROO, T1010, T1110, T1210, T1310 

STA, 9 

PHA, 2 

ROO, R41 

STA, 10 

PHA, 2 

ROO, R42 

STA, 11 

PHA, 2 

ROO, R61 R43 R71 

STA, 12 

PHA, 2 

ROO, R62 R73 R74 

STA, 13 

PHA, 2 

ROO, T1120, T1220, T1320, T1420, FILL=0.2 

STA, 14 

PHA, 2 

ROO, R81 R72 

STA, 15 

PHA, 2 

ROO, R44 

STA, 16 

PHA, 2 

c25-17.pdf 

c25-18.pdf 

c25-19.pdf 

c27-19.pdf 

c27-20.pdf 

c27-21.pdf 

c29-21.pdf 

c31-21.pdf 

c31-22-1.pdf 

c31-22-2.pdf 

c31-23.pdf 

c31-24.pdf 

c31-25.pdf 

c31-26.pdf 

c31-27.pdf 

   

Bilaga 8, Attachment 8 - GZ-curves 

Anmärkning av Björkman - 
Alla GZ-kurvor type TH är 
falska. Se Bilaga 4 ovan. 

Remark by Björkman - All 
GZ-curves are false. See 
Attachment 4 above. 

C0-DX7F-1-EQ.pdf 

C10-DX7F-2-EQ.pdf 

C21-DX7F-10-EQ.pdf 

C25-DX7F-17-EQ.pdf 

C25-DX7F-19-EQ.pdf 

C31-DX7F-21-EQ.pdf 

C31-DX7F-22-EQ.pdf 
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ROO, R63 

STA, 17 

PHA, 2 

ROO, T1120, T1220, T1320, T1420 

STA, 18 

PHA, 2 

ROO, R82 

STA, 19 

PHA, 2 

ROO, R64 R95 

STA, 20 

PHA, 2 

ROO, R83 

STA, 21 

PHA, 2 

ROO, R84 T910 T920 

STA, 22 

PHA, 2 

ROO, R91 R92 R93, R85, R86, R87, R88 

STA, 23 

PHA, 2 

ROO, R94, R96 

STA 24 

PHA 2 

ROO T820 T720 

STA 25 
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PHA 2 

ROO T620 T520 

STA 26 

PHA 2 

ROO T610 T510 

STA 27 

PHA 2 

ROO T420 T320 T410 

OK 

--- 

STA Stage- steg i beräkningen 

PHA Phase- delsteg i beräkningen 

ROO 

Bilaga 9. Fyllnadsförlopp Exempel 1, DX7W 

Attachment 9. Sequence of filling Example1, DX7W 

DAMA, DX7W 

STA, 1 

PHA, 2 

ROO, DUMMY 

STA, 2 

PHA, 2 

ROO, T1010, T1110, T1210, T1310, FILL=0.3 

STA, 3 

PHA, 2 

ROO, R41 

STA, 4 

PHA, 2 
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ROO, R51 R42 T210 T58 

STA, 5 

PHA, 2 

ROO, T1010, T1110, T1210, T1310, FILL=0.4 

STA, 6 

PHA, 2 

ROO, R61 R52 R43 

STA, 7 

PHA, 2 

ROO, R71 R53 R62 R44 

STA, 8 

PHA, 2 

ROO, T1010, T1110, T1210, T1310 r95 

STA, 9 

PHA, 2 

ROO, R81 R72 R54 R63 

STA, 10 

PHA, 2 

ROO, T1120, T1220, T1320, T1420, FILL=0.2 

STA 11 

PHA 2 

ROO, R82 R73 R64 

STA, 12 

PHA, 2 

ROO, T1120, T1220, T1320, T1420 

STA 13 
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PHA 2 

ROO, R91 R92 R93 R83 R84 R74 T910 T920 

STA, 14 

PHA, 2 

ROO, R94 R96 R85 R86 R87 R88 

STA, 15 

PHA, 2 

ROO, T820 T720 

STA, 16 

PHA, 2 

ROO, T620 T520 

STA, 17 

PHA, 2 

ROO, T610 T510 

STA, 18 

PHA, 2 

ROO, T420 T320 T410 

OK 

  

STA Stage- steg i beräkningen 

PHA Phase- delsteg i beräkningen 

ROO Room- öppet utrymme 
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SAMMANFATTNING AV DEL 1 - MINST 37 FEL I UTREDNINGEN 

 

1. Nya bevis som ändrar olycksförloppet måste utredas enligt lag och komplettera den första 

utredningen. 

2. Olyckan gick ej till som meddelats i media!  

3. Bilden (t.h.) med visiret vid fören har aldrig förklarats. Dr. Nuortevas 

analys av sonarbilderna tagna 30 september 1994 bör göras om 2001! 

4. Beslutet att inte bärga de omkomna gjordes enbart för att förhindra 

utomstående att besiktiga vraket. 

5. Kommissionen var jävig! 

6. 'Estonia' skulle ha slagit runt och flutit upp och ned med vatten på bildäck. Det skedde inte. 

7. Kommissionens händelsförlopp presenterat i figur 13.2 i slutrapporten (5) är totalt orealistiskt och 

baserat på förfalskade uppgifter. Ett skadat fartyg med 18 000 ton vatten i däckshus och på bildäck 

kan inte segla upp och ned >1700 meter under >20 minuter. 'Estonia' skulle ha slagit runt och 

stannat och flutit upp och ned när det var 2000 ton vatten på bildäck. Därför är hela slutrapporten 

fel! 

8. Slutrapporten utreder inte möjligheten att 'Estonia' var läck. Denna brist leder till att slutrapporten 

skapar fler obesvarade frågor än frågor som besvaras. Svenska regeringens beslut att inte låta 

utreda en enda ny fråga innebär att allmänhetens förtroende för regeringen är skadat i grunden. 

9. Besättningsfel har inte utretts ordentligt. 

10. Förrampen var aldrig öppen! 

11. 'Estonia' var inte sjövärdig på Östersjön och felaktigt certifierad av Estland. Hon saknade livbåtar 

och livflottar under dävertar för alla ombord. Säkerhetsplanen att överge fartyget fungerade inte. 

De vattentäta skotten var försedda med för många dörrar, som var öppna till sjöss. 'Estonia' 

saknade därmed inbyggd flytkraft om hon sprang läck. Vid läckage skulle 'Estonia' då först fått 

plötslig slagsida och sedan skulle hon sjunkit. Eftersom säkerhetsplanen inte fungerade omkom 

många personer i onödan! 

12. Inget livbåtsalarm gavs. 

13. Rapporteringen från dykningen i december 1994 var ofullständig. Allmänheten informerades ej om 

att väskor bärgades från vraket. 

14. Olof Forssberg stoppade alla försök att beräkna 'Estonia's stabilitet med vatten på bildäcket.  

15. Olof Forssberg hemligstämplade varvets uppgifter att visirets lås var korrekt konstruerade och 

tillverkade. 

16. Johan Franson hindrade sin personal att uttala sig om 'Estonia's stabilitet med vatten ovanpå 

bildäck. 
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17. Girpunkten och rutten är ej bevisade. 

18. Säkerhetsrutinerna vid inbokningen är oklara. 

19. Den svenska psykologexperten Bengt Schanger betalades mer än SEK 4 000 000:- av svenska 

regeringen för att 'redigera' vittnesmålen, så att de passade Kommissionens 'olycksorsak'. 

20. Estland accepterade livräddningsutrustning som bara var godkänd för skyddad kustfart Sverige-

Finland. Det saknades livflottar under dävertar, så att folk tvingades att hoppa i sjön vid evakuering. 

21. Säkerhets- och fribordscertifikat saknades eller var ogiltiga. 

22. Livvästarna fungerade inte heller. De slets av när folk hoppade i sjön. 

23. Evakueringsplanen ombord på 'Estonia' fungerade inte.  

24. Johan Franson gav vilseledande uppgifter till regeringen och till Etiska Rådet. 

25. 'Ale's befälhavare bröt mot sjötrafikreglerna genom att nästan ramma ett tyskt undersökningsfartyg 

vid olycksplatsen. 

26. Chefsåklagare Tomas Lindstrand lade ner förundersökning om brott i samband med olyckan 

eftersom det fanns olika förklaringar till olycksorsaken. Lindstrand accepterade inte den officiella 

olycksorsaken. 

27. Överåklagare Uno Hagelberg avslog begäran om överprovning utan att klargöra olycksorsaken. 

28. Svensk hamnstatskontroll (sjöfartsinspektionen) gjorde fel, som inte stoppade 'Estonia' redan 1993. 

29. Analysgruppen gjorde 1999 inte en enda rekommendation hur olyckan skulle ha förhindrats med 

bättre sjösäkerhet från början. 

30. Att olycksorsaken kunde vara en kollision har inte undersökts. 

31. Hela maskinrumsbesättningen överlevde olyckan. Det kan vara ett sammanträffande men borde ha 

kommenterats av Kommissionen. 

32. Kommissionen drabbades nog av 'group-think' och gjorde därmed en ofullständig utredning. 

33. Massmedia har inte skött bevakningen av utredningen ordentligt vilket bidragit till den felaktiga 

slutrapporten. 

34. Sanningen om olyckan kommer inte fram under rättegången i Stockholm år 2000. 

35. Utredningen anger inte att flera anhöriga anser att deras män, fruar och barn överlevde olyckan. 

36. Visiret sprängdes loss - på styrbordssidan - under vattnet efter olyckan. 

37. Maskinrumsbesättningen - tre personer - ljuger om sin evakuering kl. 01.25. 
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'varje sten måste vändas på' 

Carl Bildt (m), statsminister, 940928  

'Vi vet att flera i besättningen ljög…'. 

Bengt Schager, expert i Kommissionen, Hallands nyheter 990217  

'Tiden närmast efter olyckan var det som om jag fortfarande befann mig ombord på den där båten. Gång på gång spelades 
händelseförloppet upp i mitt huvud och jag kände stort behov av att få mina bilder bekräftade av andra överlevande. 

När man varit med om en stor katastrof "äger" man nämligen inte sin egen olycka. Andra vet mer - löpsedlar, radioinslag 
eller vanliga diskussioner på bussen påminner hela tiden om det inträffade. Man vill veta "allt" samtidigt som känslan av att 
tappa kontrollen ökar i takt med att katastrofen vänds ut och in av experter och tyckare'. 

Sara Hedrenius Andreasson, Överlevare från Estonia, Aftonbladet 22 juni 2005   

 

DEL 2. CENSURERADE UPPGIFTER OM ESTONIA 

  

M/S Estonias data:  

Längd över allt 155.43 meter, Lpp 137.42 meter, Bredd 24.21 meter, Djupgående 5.50 meter 

Djup till överbyggnad 7.62 meter, GT 15 566, NT 8372, Dwt 3345 ton 

Bog ramp i överbyggnad; längd 7.3 meter, bredd 5.4 meter  

  

2.1 ETT HÄNDELSFÖRLOPP BASERAT PÅ PASSAGERARNAS VITTNESMÅL. SLAGSIDA KL. 

01.02 

Sommaren 1996 rekonstruerade författaren en alternativ olycksorsak som ledde till Estoniaolyckan, baserad på 
grundläggande stabilitetsprinciper både i oskadat och skadat skick, beräkningar av periodiska och kortvariga 
hydrodynamiska krafter på förskeppet (överbyggnaden) ovan vattenlinjen, hur färjor uppträder med vatten på 
bildäck i överbyggnaden ovan vattenlinjen och i skadade utrymmen i det vattentäta skrovet under vattenlinjen, 
information i pressen i oktober 1994, det faktum att visiret hittades väster om vraket, etc. 

Hypotesen var att 'Estonia' hade förlorat initialstabiliteten, pga inflöde av vatten i skrovet under vattenlinjen 
- läckage - och hade girat mot vinden (mot sydväst) för att häva slagsidan, då visiret - i överbyggnaden - 
lossnade, när 'Estonia', med stor slagsida, hade slagit i den flata visirsidan mot havsytan. Författaren var helt 
omedveten om Kommissionens systematiska desinformation som presenterats i del 1 och senare uppgifter 
om sprängskador bakom visiret och att visiret spränges loss under vatten efter olyckan. 

Resultatet blev en artikel till Dagens Nyheter (DN Debatt), som publicerades den 15 augusti 1996. Samma dag 
förklarade Kommissionen (Forssberg och Schager) för TT (22) att artikeln var 

"ett ointelligent ältande baserat på ovetenskapliga metoder av en oresonlig person". 



383 
 

Denna anmärkningsvärdt brutala retorik av svenska statstjänstemän, som dock ingen tidning publicerade 
ordagrannt, förbluffade författaren men bekräftade att Kommissionen inte var seriös att finna sanningen om 
Estoniatragedin. Vid tidpunkten för DN Debattartikeln var Kommissionens hela utredningsmaterial 
hemligstämplade arbetspapper, och Kommissionen hade under mer än ett år vägrat att diskutera sin utredning 
och sina slutsatser, pga mörkläggningen och nu reagerade man med oförskämdheter. Författaren har aldrig 
träffat vare sig Schager eller Forssberg men deras uppfattning om författaren och hans uppgifter var klara på 
nolltid. Schager och Forssberg gjorde inte ett försök att kontakta författaren. 

Ann-Louise Eksborg har dock senare, i januari 1998, skriftligen bekräftat (23) att SHK inte positivt kunnat 
konstatera att det inte fanns läckage i skrovet på (styrbords)sidan i höjd med däck 0, bl.a. därför att otillräckliga 
undersökningar gjorts. Artiklens och tyskarnas 1.22 antaganden och förslag från 1996 har bekräftats. 

Arbetet fortsatte att förbättra olycksanalysen och en sammanfattning publicerades i engelska, dagliga 
sjöfartstidningen Lloyd's List i London den 8 november 1996. Det ledde till en mängd ny information och andra 
dokument som används i boken. Kommunikationsdepartementet meddelades också, men lade breven till sina 
handlingar utan åtgärd 1.39. 

För att etablera vad som hände ombord på 'Estonia' måste man naturligtvis studera berättelserna av alla 
överlevande - passagerare och besättning - och rapportera exakt vad de överlevande och vittnen meddelat. 
Kommissionen censurerade och ignorerade passagerarnas uppgifter och uppfann sin olyckshistoria baserat på 
ett litet antal besättningsmäns uppgifter ... som senare 1.48 visade sig vara enkelt att avslöja som minst sagt 
tillrättalagda lögner. 

Händelseförloppet och tiderna i kapitel 2.2 är delvis baserade på den tyska expertgruppens händelseförlopp 
publicerat i juli 1996 (19) som är byggd på en analys av tidiga förhör och vittnesmål av 123 av 137 överlevande. 
Passageraruppgifter i slutrapportens (5) kapitel 6.3.3 - 6.3.10 är av intresse, eftersom de anger 'smällar' och 
'skrapljud' innan slagsidan och att slagsidan uppstod plötsligt och att ett stabilt läge intogs efter slagsidan och 
att färjan sjönk precis som ett läckande fartyg. Kommissionen kan inte visa sambandet mellan dessa uppgifter 
och förslaget - uppfinningen - att visiret skulle ha trillat av, rampen skulle ha dragits ut och att vatten skulle ha 
översvämmat bildäcket i överbyggnaden, vilket skulle ha lett till omedelbar kapsejsning och flytläge 
uppochned. 

VISIRET FÖLL AV EFTER SLAGSIDAN UPPSTOD 

Det tyska händelseförloppet föreslår att visiret slogs av efter att slagsidan uppstod. Därför kan visiret inte ha 
orsakat slagsidan. Senare har författaren dragit slutsatsen att visiret satt kvar i överbyggnaden under hela 
olycksförloppet och sprängdes och drog loss under vatten efter (!) olyckan. 

Tyskarna föreslår att vatten läckte in i överbyggnaden och orsakade den plötsliga (!) slagsidan. Det stämmer 
inte, eftersom mer än 2 000 000 liter vatten måste då plötsligt 'läcka' in på bildäck genom ett dåligt underhållet 
visir och en ännu sämre underhållen bogramp utan att en enda person märker något. Hälften av vattnet hade 
tippat 'Estonia' >20° och 2 000 000 liter vatten på bildäck i överbyggnaden, tippar fartyget upp och ned och det 
hände inte. Slutsatsen är att fartyget var läck i skrovet under vattenlinjen. Och visiret hade inte med olyckan 
att göra.  

Det tyska händelseförloppet och dess bevismaterial presenterades för Kommissionen i juli 1996 och man borde 
förväntat sig en reaktion. De hemligstämplades och lades (19) till handlingarna utan åtgärd och diskuterades 
inte mera. Slutrapporten (5) nämner det ej, vilket är kollusion (undanhållande av bevis). Anledningen var att 
Kommissionen inte gjorde en ordentlig utredning utan satt och försökte hitta på ett helt förfalskat 
olycksförlopp. Tyskarna reagerade konstigt nog inte särkilt starkt - de borde ha protesterat ljudligt - men 
fortsatte iallafall sitt undersökningsarbete. 

Åtskilliga överlevande har direkt eller indirekt konfirmerat tider och händelser givna i 2.2. Dessa händelser 
visas i fet stil. Andra händelser är en logisk följd av konfirmerade händelser, t.ex. den antagna 
krängningsvinkeln eller kursändringen/kursen/farten. Dessa händelser visas i fet lutande stil i 2.2 . 
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Händelser som återges i andra hand av enbart en överlevande t.ex. att någon hade hört någon säga att visiret 
fallit av, har inte tagits med. Värdet av en sådan information är tveksam och är kanske påverkat av förslag att 
visiret hade fallit av, etc. som var huvudtemat strax efter olyckan. Det verkar som någon eller några har spritt 
vilseledande information från överlevande i besättningen. De bekräftade händelserna visar att ingen såg och 
hörde att visiret föll av och drog ut innerrampen, så att vatten kom in på bildäck. Därför tolkas de bekräftade 
händelserna annorlunda i högra spalten i Händelseförloppet kapitel 2.2. 

Det finns inga bevis alls att visiret föll av innan slagsida plötsligt uppstod.  

Det är därför inte möjligt att det fanns vatten i överbyggnaden, när färjan krängde. Bildäcket var torrt. 
Besättningsmedlemmars uppgifter att de såg vatten komma in vid rampen är inte sanna! 

VATTEN PÅ DÄCK 1 

Frågan är därför - varifrån kom allt vatten, som observerades på däck 1 redan kl. 00.54? Tolkningarna här 
föreslår att vatten som läckte in i skrovet under vattenlinjen orsakade den plötsliga slagsidan kl. 01.02. 
Läckaget torde ha uppstått när styrbords stabilisatorfenas infästning bröts sönder - fenan hade aktiverats kl. 
00.30 - eller av andra orsaker.  

Alla uppgifter om besättningens agerande innan slagsidan är censurerade. Kommissionen har meddelat att 
man bara hörde konstiga ljud. Tiden att reagera efter slagsidan blev därför kort. Passagerarna i hytter hade små 
möjligheter att överleva, om de inte utrymde hytterna genast. Inget alarm utlöstes 1.33 före eller strax efter 
slagsidan. Befälet på bryggan kunde inte göra så mycket - de var troligtvis instängda där efter kl. 01.14, men 
kunde komma ut, om de evakuerade tidigare. Befälet sände Mayday kl. 01.22/30 via VHF, dvs mycket sent. 

Ett möjligt händelseförlopp visas i figuren 2.26 baserat på den (numera, 2002) troligtvis felaktiga uppgiften att 
visiret verkligen hittades 1.560 meter väster om vraket. Mer sannolikt är att visiret satt kvar på vraket och 
sprängdes loss under vattnet efter olyckan och att uppgiften om visirets position är falsk. 

Orsaken att ingen såg eller hörde att visiret i överbyggnaden slogs av är att det antingen ägde rum kl. 01.16 
(eller senare), när färjan hade >30 grader slagsida eller inte alls (!) - visiret hängde/satt kvar hela tiden tills 
färjan sjönk till botten. 

Nedan förklaras hur visiret kunde ha slagits av efter slagsidan och innan sjunkningen 2.8 men eventuellt hängde 
det kvar. De flesta av uppgifterna här var kända av Kommissionen redan i oktober 1994. Att slutrapporten (5) 
presenterade ett helt annorlunda olycksförlopp är otroligt. Varför reageradede inte svenska regeringen, när 
Kommissionen inte följde givna direktiv? 

'Kommissionens referensramar beror på att finna och inspektera Estonias bogvisir, som kommer att bestämma det 

framtida arbetets innehåll och inriktning' 1.5. 

Då hade Kommissionen haft längre tid att reflektera över vad som hade hänt. Nu publicerade Kommission 
händelsförloppet innan visiret hade lokaliserats. Troligtvis hade visiret filmats vid vraket, men det hade 
Kommissionen bestämt att censurera. 

EN TIDIG SMÄLL 

Det är sannolikt att alla överlevande besättningsmän inte berättar sanningen, men att det finns ett korn av 
sanning i vad de säger. Alla överlevande besättningsmän var i normal tjänst eller lediga utom systemtekniker 
Sillaste, som är den enda, som kallades ut cirka kl. 00.30 att fixa ett (påstått?) fel i vacuumsystemet för 
toaletterna på däck 0 1.3. Antag att det är en lögn. Det var ett annat fel. Vilket? Allt verkar ju OK kl. 00.30! Det 
är först cirka kl. 00.40 som vaktman Linde, i en intervju i DN 1.4, säger att han var på bildäcket i överbyggnaden 
och erfor en stark smäll i fartyget och nästan föll omkull. Många passagerare noterade samma smäll. 
Tredjemaskinist Treu i maskinkontrollrummet eller ute i maskinrummen, Sillaste i ett utrymme på däck 0 och 
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motorman Kadak i verkstaden bredvid maskinkontrollrummet har dock inte vittnat om denna tidiga smäll. Det 
finns uppgifter att Treu och Sillaste hade aktiverat styrbords stabilisatorfena kl. 00.30, men slutrapporten (5) 
nämner de ej. Alle tre nämnder dock de kraftiga smällarna, ca kl. 00.55! 

Låt oss anta att smällen var i ett av maskinrummen (där stabilisatorfenan satt) eller saunan och att Treu, Sillaste 
och Kadak, just för att de visste vad det handlade om, inte vittnar om den smällen. Linde talar om en smäll för 
DN, eftersom han hörde en smäll och inte blivit tillsagd att hålla tyst om den saken. I första omgången sa Linde 
att smällen var kl. 00.40, i senare uttalanden var smällen cirka kl. 00.55 och handlade om visiret (sic). Linde 
beordras, enligt uppgift, av bryggan att kontrollera insidan av rampen i överbyggnaden under fem minuter, 
men bryggan informerar inte maskinkontrollrummet (Treu) eller saktar farten. Linde sa att han hörde en smäll, 
vi skall tro att det var visiret som sprack, men att inget vatten rann in. Linde kunde ju inte tvingas säga att han 
såg vatten rinna in i garaget/överbyggnaden, utan att han då skulle ha slagit larm. Alltså var det en smäll kl. 
00.55, och något måste ha hänt i maskinrummet tidigare, eftersom Sillaste var nerkallad redan kl. 00.30. Felet 
skadade inte framdrivningsmaskineriet, de elektriska generatorerna, etc. som fungerade in i det sista. 

Låt oss antaga att det var något som smällde kl. 00.55, dvs när Sillaste (och Treu?) var på däck 0. 
Kommissionen har aldrig frågat personerna i maskinkontrollrummet, om de noterade en smäll kl. 00.55. 
'Smällen'/felet gjorde sedan att skeppet sprang läck och Sillaste startade länspumparna. 

För att skeppet skall kunna sjunka, med aktern först, krävs att tre, fyra maskinrum eller förrådsrum i skrovet 
akterut vattenfylls, dvs de vattentäta dörrarna där måste vara öppna, så att vattnet sprids mellan rummen. 
Vattnet kommer naturligtvis utifrån genom läckaget under vattenlinjen - ej uppifrån bildäck. Det är först senare 
som bildäcket fylls - troligtvis genom ventilationstrummor på öppna däck 4 akterut - nio meter över 
vattenlinjen. Visiret kunde ha fått sig en ordentlig smäll efter den plötsliga slagsidan, när det slog sidleds mot 
vattenytan. 

SLAGSIDAN UPPSTOD KL. 01.02-01.05 

Den plötsliga slagsidan kan bara ha orsakats av fritt vatten, som läckt in tidigare i tre, fyra utrymmen under 
bildäck. Fartyget rullade i sjön - rullning plus slagsida tillsammans uppfattades av många att slagsidan var >30 
grader och att sedan fartyget rätade upp sig och stabiliserade sig med 15 grader slagsida (då mer vatten läckte 
in i fartyget som inte längre tycktes rulla - det var tyngre och på sidan). Då gick huvudmaskinerna, 
generatorerna, etc. vilket tyder på att det inte var mycket vatten i maskinrummen. Det är en anledning, varför 
tyskarna tror att tre utrymmena kring saunan förut vattenfylldes och att Linde noterade det. Passagerare såg ju 
vatten på däck 1 och en person gick tydligen och klagade om det. Varför Linde inte slog larm är ett mysterium. 
Eller kanske han gjorde det? Men han larmade bara bryggan (och maskinkontrollrummet?), och bryggan beslöt 
att inte larma passagerarna. Varför? Man väntade kanske på kaptenen? Lindes agerande är mycket märkligt - 
inget stämmer vad han säger, men det finns vissa korn av sanning. Hade maskinrummet redan larmat bryggan 
om skrovläckage? 

Sillaste försade sig 1.3 hos finska polisen, när han meddelade (2) att länspumparna gick (dvs att 'Estonia' var 
läck) strax efter att slagsidan uppstått. Det är alltså sannolikt att länspumparna startades, innan slagsida 
uppstod. Alltså kunde följande ha hänt. 

Cirka kl. 00.55: 'Smällar' och läckage. Den första smällen var en kollision som orsakade bucklan i visiret. Den 
andra smällen (elakt gnisslande ljud under botten, rullande långtradare på bildäck, jättetunna på bildäck, 
skrapljud på styrbords sida av skrovet, etc, ett tjugotal vittnesmål i den stilen - inget kom från visiret i sig) var 
kanske styrbords stabilsatorfenas infästning i skrovet som bröts sönder 2.23 eller var det läckage kring 
swimmingpoolen längst ner, som var nersänkt i dubbelbotten - en mycket märklig konstruktion - eller i 
trimtanken mellan stabilisatorrum och swimmingpool. Eller blev skrovsprickan snabbt så lång att alla tre 
utrymmena vattenfylldes? 

Kl. 00.55: Sillaste noterar skrovläckaget i saunan, vid swimmingpoolen, i maskinrummet eller i förrådsrummen 
akterut. Länspumparna startas. Treu, Sillaste, Kadak, Linde och personerna på bryggan visste om att skeppet 
var läck. De vattentäta dörrarna på däck 0 stängs, tror man - 1.23! Allt är OK tror man! Läckaget är isolerat. 
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Inget alarm sänds fast man borde ha larmat passagerarna på däck 1, som ju befann sig under vattenlinjen. 
Besättningen fattar inte att däck 1 är försett med hål, så att om vatten rinner in ovanpå däck 1, så rinner det 
ner till däck 0. Likaledes, om vatten tränger in på däck 0 och utrymmet där fylls, så trycks detta vatten upp 
genom hålen i däck 1. Dessa hål kallas 'down-flooding hatches' och gör att vatten, som läcker in på däck 1, 
hamnar i kölsvinet längst ner på däck 0 och kan pumpas ut med länspumparna. Om det var vatten, som 
pressats upp genom dessa hål som personerna på däck 1 såg, är oklart. Men strax före kl. 01.00, innan 
slagsidan, ser personer vatten på däck 1 styrbords sida kl. 00.56. 

(Det finns inga down-flooding hatches i bildäck/överbyggnaden 2,5 meter över vattenlinjen som är helt brand- 
och vattentätt. Vatten där rinner ut i sjön genom spygatter). 

Kl. 00.55-01.00: Linde återvänder till bryggan samtidigt som Kaptenen rusar in och undrar vad som står på. 
Andrestyrman Kannussar meddelar att 'Estonia' är läck, att länspumparna är igång, de vattentäta dörrarna på 
däck 0 är stängda, och att läget är under kontroll. Man har saktat in, men man har inte larmat andra 
besättningsmän. Konstigt! Linde beordras kanske ner att kolla läget på däck 1 igen. Men han är sannolikt på 
däck 7, när slagsidan uppstår. Linde har i ett annat sammanhang uppgett att han väntade vid receptionen på 
däck 5, när slagsidan uppstod. 

Kl. 01.02: Kaptenen manipulerar nu fjärrkontrollen av de vattentäta dörrarna - tror att han stänger dörrarna på 
däck 1, men öppnar (alla?) dörrarna på däck 0 1.23. Vatten sprids i tre, fyra utrymmen på däck 0 och skeppet 
kränger plötsligt kl. 01.02. Linde tappar balansen på däck 7 (eller 5). När slagsidan uppstått kan inte vatten 
spridas i flera utrymmen på däck 0 ett tag, eftersom de vattentäta dörrarna på däck 0 och 1 är i centerlinjen på 
det torra. Inströmmande vatten stabiliserar fartyget. Men när vatten når dörrarna, sprids vattnet stegvis, och 
skeppet får ökande slagsida och sjunker. På aktern eller fören? Om på aktern måste absolut maskinrummen 
och förrådsrummen akterut ha vattenfyllts tidigt och alla dörrar där vara öppna. 

Resten är panik! Kaptenen hindrar att Mayday sänds, inget larm går ut, tills Kaptenen har försvunnit ur bilden 
cirka kl. 01.20, då man sänder Mayday per VHF. 

Hela slutrapporten är kanske ett tragiskt försök att skydda Kaptenen! Treu var kanske i kontakt med Kaptenen, 
som helt hysterisk beordrade Treu att ballasta skeppet upprätt, vilket naturligtvis inte var möjligt. Enda sättet 
att rädda fartyget var att stänga de vattentäta dörrarna, pumpa oskadade utrymmen läns men det gick inte. 
Det kunde ju Treu inte berätta till Kommissionen. 

Treu, Sillaste och Kadak lämnade nog sedan ganska raskt maskinkontrollrummet för att inte bli instängda 
1.48. 

De såg nog inte vatten komma in i maskinrummet genom de öppna vattentäta dörrarna, som ju var ett däck 
längre ner under kontrollrummet. Sedan hittade alla på olika vittnesmål om vatten på bildäck i överbyggnaden, 
sett på monitorn i kontrollrummet, påhejade av kapten Enn Neidre 1.6. Anledningen varför man nu (1999) inte 
kan förorda ny dykning är helt enkelt att man hittar främre rampen stängd (eller uppbruten) och alla vattentäta 
dörrar öppna och skrovet läck 3.10 (och visiret bortsprängt (2004)). 

Redan den 24 januari 1995 sammanfattade experten och psykologen Bengt Schager 1.5 händelseförloppet för 
Kommissionen enligt polisförhör med överlevande (akt A93d* - tre sidor). Uppgifterna är baserade på 144 
förhör med 122 överlevande, inkluderande de fyra besättningsmännen Linde, Treu, Sillaste och Kadak. Schager 
har senare meddelat att han anser att flera av besättningen ljuger, vilket dock inte framgår av nedan 
sammanställning. Schagers noterar olika vittnesobservationer i tidsintervall: 

00.00 - 00.30 "Hård sjögång. Många passagerare är sjösjuka, en del är oroliga på grund av ljuden, andra är rädda 

och en del försöker intala sig att allt är som det skall vara. På däck 1 och 4 kan många passagerare inte sova på 

grund av ljudnivån. Passagerare diskuterar oljuden med varandra. Människor, som rör sig, tvingas hålla i sig. 

Vågorna slår hårt mot fartyget. Finns underliga ljud i fartyget, ljud som gör en del oroliga. Barpersonalen börjar 

plocka ner flaskor från hyllorna. Omkring 00.15 ändrar 'Estonia' kurs och stabilisatorerna fälls ut. Några 

passagerare vaknar i sina hytter av hårda smällar mot fartyget. Särskilt en smäll är hård: "Som om fartygets hela 
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konstruktion skakade". Starkt brak hörs på bildäck, där bilalarm går igång. Silver Linde, som stundtals haft svårt 

att hålla balansen på grund av sjögången, kommer upp på bryggan efter sin runda (sic - rundan startade 00.30) 

och meddelar att allt är i ordning".  

I sin uppdaterade sammanfattning den 21 mars 1995 (akt C18* - åtta sidor) meddelar Schager exakt samma 
observationer. 

Slutrapporten (5) anger att 'Estonia' girade kl. 00.30, dvs 15 minuter senare än i Schagers två rapporter. 
Schagers rapporter var hemligstämplade till december 1997. Det kan ju vara att man girade mot Sandhamn 
(sic) vid den tiden 1.26 - uppgiften om stabilisatorernas utfällning är obevisad. De är infällda på vraket. Den 
starka smällen redan 00.00-00.30 ovan är nog samma som nedan smäll i tidsintervallet 00.30-00.45, då Linde 
var på bildäck - och föll omkull pga smällen. Enligt Schager (akt A93d* ): 

Flera passagerare hör en mycket stark smäll 

00.30 - 00.45 "Flera passagerare hör en mycket stark smäll. Någon rapporterar om konstiga smällar, som metall 

mot metall, som kom från fören. Kraftig sjögång och passagerare har fallit omkull i karaokebaren, där också glas 

och flaskor har fallit i durken". 

I Schagers senare sammanfattning 950321 (akt C18*) händer följande: 

00.30-00.45 "Orkestern avbryter spelningen i förtid (klockan 00.30) på grund av den kraftiga sjöhävningen. Kraftig 

sjögång. Passagerare har svårt att hålla balansen. Tillhörigheter glider ner på durken i hytterna. Slagen orsakar 

ordentliga skakningar som verkligen ruskar om fartyget. I hytter och i korridorer kan man höra människor kräkas. 

Ett kraftigt brak hörs på däck 2, bildäck. Flera passagerare rapporterar att de hör en mycket stark smäll. Någon 

passagerare rapporterar om flera konstiga smällar, metall mot metall, som kommer från fören. Det är kraftig 

sjögång och flera pensionärer faller omkull i karaokebaren, där också glas och flaskor på bardisken faller i durken". 

Det borde alltså inte vara tvivel om att det var en kraftig smäll ombord på 'Estonia' 15-30 minuter före 
slagsidan uppstod kl. 01.02-01.05.  

Men i slutrapporten (5) nämns knappast smällen. Bara 'någon passagerare' noterade smällar från fören/visiret 
före kl. 00.45 och vaktmatros Linde var där - han hörde ingenting. Och hur visste 'någon' passagerare att det 
var från fören? Sedan enligt Schager (akt A93d*): 

Två smällar hörs över större delen av fartyget 

00.45 - 01.00 "Två smällar hörs över större delen av fartyget, kraftiga snärtiga ljud och samtidigt skakar det till 

litet i båten. Fören reser sig kraftigt för vågorna. Silver Linde, som befinner sig på bildäck, hör ett brak bakom 

rampen, en mycket hård metallisk smäll. Han meddelar bryggan och får order att kontrollera under 5 minuter. 

Signallamporna lyser grönt. I maskinrummet syns kl. 00.46 på monitorn att det rinner en vattenstråle i rampens 

styrbordskant. I flera hytter kräks passagerare. Kapten Arvo Andresson anländer till bryggan".  

Notera uppgiften att kaptenen anländer till bryggan innan slagsidan. Vem har meddelat det? Linde? Men han 
är ju på bildäcket! 

I Schagers senare sammanfattning 950321 (akt C18*) händer följande: 

00.45-01.00: "Det hördes en onaturlig duns 15 minuter före olyckan. Det hörs två dova smällar, ganska snärtiga, 

korta ljud. Samtidigt skakar det litet i båten (omkring klockan 00.45). Båten rullar kraftigt i sidled. Silver Linde, 

som befinner sig på bildäck, hör kl. 00.45 ett kraftigt brak bakom rampen, en mycket hård metallisk smäll. Han 

meddelar bryggan och får order att kontrollera under 5 minuter. Signallamporna lyser grönt. Han hörde inte något 

mer under dessa fem minuter. I maskinrummet ser Hannes Kadak kl. 00.46 på monitorn att det rinner en 

vattenstråle i rampens styrbords sidokant. Ytterligare passagerare vaknar och är rädda (10-15 minuter före 
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olyckan). Det hörs konstiga dunkar och något som slår. Barpersonalen börjar plocka ner flaskor från hyllorna. 

Fören reser sig kraftigt för vågorna. Oroliga passagerare väcker varandra. Båten börjar gunga långskepps, inte 

från sida till sida, 3-4 gånger. En passagerare hör ett för honom bekant hydraulljud, "ett sådant som uppstår när 

man fäller och öppnar stävporten"."  

Det borde inte vara tvivel om två kraftiga smällar ombord på 'Estonia' ett par minuter före slagsidan 
uppstod (olyckan) - enligt Schager ännu tidigare. Och det leder till att kaptenen kallas upp på bryggan. 
Besättningen var medveten att något var fel. 

I slutrapporten (5) nämns knappast de smällarna heller. Linde har ej vittnat om de två senare smällarna, då han 
troligtvis befann sig tillbaka på bryggan och noterade kaptenens ankomst. Kl. 01.00-01.05 uppstår enligt 
Schager slagsida, trots att Kommissionen tidigare 1.12-1 sagt att det skedde kl. 01.15. 

VILSELEDNING APRIL 1995 

I delrapporten (16) sid 10 meddelas enbart följande vad som hände kl. 00.30-01.15: 

'Omkring klockan 00.45 noterade flera vittnen tecken på något onormalt i fartyget. Metalliska ljud hördes i 

fartyget'.  

Det är allt som Kommissionen meddelade allmänheten i april 1995 om resans sista 45 minuter, trots att 
Schager i två rapporter i januari och mars 1995 meddelat ett helt annat förlopp!  

Om inte detta är bevis att delrapporten (16) 1.19 är medvetet vilseledande, vet inte författaren vad som krävs. 
Brak och flera onaturliga smällar reduceras till 'metalliska ljud'. Schager meddelar dock följande precis innan 
slagsidan uppstår: 

01.00 - 01.05 "På däck 1 hör passagerare ett porlande ljud som kommer från bildäck. Oroliga passagerare väcker 

varandra. Vaktmannen Silver Linde får order att gå ner och undersöka rapporter om ljud. Fartyget höjde stäven 

kraftigt 3-4 gånger för att därefter sjunka tillbaka. Efter andra eller tredje dykningen betedde det sig annorlunda. 

En passagerare hör ett för honom välbekant hydraulljud, "ett sådant som uppstår när man fäller och öppnar 

stävporten". En annan hör samtidigt tre "klonk" och att det fräser inunder hans hytt (nr 4314).  

Två starka smällar väcker de sovande ombord.  

Samtidigt ett skrapljud och något som kanade och gled mot skrovsidan. Många hörde detta ljud. Många 
passagerare förstår att något inte är som det skall vara. Båtens rörelser förändras och nu kränger den kraftigt från 
sida till sida 3-4 gånger, så att passagerare måste hålla i sig.  

Tillhörigheter ramlar ner i durken (kl. 01.02).  

Fartyget rör sig på ett annorlunda och mera stumt sätt. Efter fjärde krängningen stannar fartyget med styrbords 
slagsida och rätar inte upp sig. Vatten strilar i trappan mellan däck 5 och 6 (i det främre trapphuset i sidan). 

Flera vittnar om att bogvisiret finns kvar.95  

Många passagerare, speciellt på däck no. 1 och 4 är nu på väg ut ur sina hytter. Slagsidan uppges vara 5-10 
grader."  

Notera hur Schager upprepar smällarna i olika tidsintervall. Slutsatsen bör dock vara: först en tidig smäll 15-
20 minuter före slagsidan, sedan två smällar strax före slagsidan. 
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SLAGSIDAN - PÅ DÄCK 1 FINNS VATTEN I KORRIDOREN 

Schagers sammanfattning i mars 1995 (akt C18*) meddelar i princip samma observationer för tiden kl. 01.00 - 
01.05 med följande tillägg och ändringar: 

01.00 - 01.05 "Direkt efter slagsidan kommer en ny krängning, som medverkar till att hyttinredningen kommer i 

rörelse.  

Bardisken i karaokebaren välter och passagerare far iväg mot styrbords skott.  

Glas och flaskor ramlar över barpersonalen.  

Folk trillar omkull, en del verkar förvånade och oförstående, andra får panik och skriker.  

Efter fjärde krängningen stannar fartyget med styrbords slagsida 15-20 grader och rätar inte upp sig. 

Bartendern får mängder av flaskor över sig.  

Man ropar till varandra att försöka ta sig ut.  

Flera passagerare säger att motererna stannar eller tystnar. Passagerare säger att motorerna hördes annorlunda, 
som om fartyget saktat farten.  

Korridorerna på däck 1 fylls av människor.  

Finns ett mindre antal skadade passagerare som ligger i olika utrymmen i båten.  

På däck 1 finns vatten i korridoren.  

Flyende passagerare skriker till besättningen, som rusar ner för att se efter.  

Silver Linde, som fallit omkull på däck 7, meddelar liggande till bryggan att det är vatten på däck 1. …  

De vattentäta dörrarna stängs."  

Att kraftig slagsida - händelse 5 i kapitel 2.2 - uppstod cirka kl. 01.00/01.05 torde vara helt klart av Schagers 
sammanfattningar (se också 2.12) och man undrar naturligtvis varför slutrapporten (5) inte nämner det.  

Tyvärr förvanskar Schager denna händelse - slagsidan - till att vara 

"Många passagerare förstår att något inte är som det skall vara. Båtens rörelser förändras och nu kränger den 

kraftigt från sida till sida 3-4 gånger, så att passagerare måste hålla i sig."  

I slutrapporten (5) och finns den kraftiga slagsidan inte med, utan där kränger fartyget långsamt 20 grader 
mellan kl. 01.15-01.20, dvs 4 grader per minut ökande slagsida, pga påstått ökande mängder vatten ovanpå 
bildäck i överbyggnaden 15 minuter senare vilket Treu noterar utan panik i maskinkontrollrummet.  

Det meddelar naturligtvis inte Schager i sina sammanfattningar - enligt Schager är slagsidan 30 grader redan kl. 
01.10-01.15, då farten minskat till 6 knop, etc. Enligt Schager är Linde på däck 7 kl. 01.05 - i slutrapporten 
väntar Linde fortfarande vid informationen på däck 5 att den skall öppna dörren till bildäck. 

Rampen föreföll att vara i stängt läge - efter slagsidan uppstod 
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I delrapporten (16) april 1995 anger Kommissionen att följande - inget annat rapporteras - hände omkring kl. 
01.15: 

"Maskinisten i maskinkontrollrummet har uppgett att han senare - omkring klockan 01.15 - på en TV-skärm såg 

vatten komma in längs bogrampens sidor. Rampen föreföll att vara i stängt läge. Ytterligare något senare hördes 

kraftigare metalliska ljud och strax därefter började fartyget att rulla kraftigare och fick slagsida åt styrbord". 

Schager rapporterar inte maskinistens vittnesmål i sina sammanfattningar 1.48. Schager rapporterar enbart vad 
passagerare och ett fåtal besättningsmän vittnat, och det är klart i både del- och slutrapport att Kommissionen 
struntar i dem och baserar hela olycksutvecklingen på maskinist Treus lögnaktiga vittnesmål. Sedan hände 
följande enligt delrapporten (16): 

"Senare lossnade bogvisiret från fartyget och föll framåt över dess stäv. Rampen öppnades ... och var fullt öppen ... 

fartyget ... fick slagsida ... . Efter hand som slagsidan ökade började passagerare att ... (evakuera, dvs efter kl. 

01.15)."  

Naturligtvis finns det inte ett enda bevis eller vittne till att bogvisiret lossnade eller rampen öppnades efter 
kl. 01.15 - det var en ultim lögn i april 1995 för att få skeppet att kränga i det påhittade olycksförloppet. Det 
är klart att Kommissionen - sannolikt Forssberg och Stenström - i delrapporten censurerade alla 
vittnesuppgifter som rapporterats av Schager. 

Enligt Schager sänds inte heller ett livbåtsalarm kl. 01.22, som slutrapporten gör ett stort nummer av 1.33. Inte 
heller delrapporten (16) nämner livbåtsalarmet. Delrapporten (16) meddelar istället följande: 

"De som kunde ta sig ut på båtdäcket tilldelades flytvästar". 

Vem som tilldelade flytvästar sägs naturligtvis inte. Naturligtvis var det aldrig någon ordnad utdelning av 
flytvästar. 

SCHAGER GLÖMMER SILLASTE 

Schager nämner inte Sillastes vittnesmål 1.3 i sina sammanfattningar. 

Kommissionen beslöt att helt ignorera Sillastes och alla passagerares observationer som inte konfirmerade det 
uppfunna olycksförloppet. Slutrapportens (5) kapitel 13.2.1 är en förolämpning. Kommissionen skriver att de 
överlevandes vittnesmål (polisförhör strax efter olyckan) skulle ha förvanskats av långvarig (sic - de flesta var 
glada att ha överlevt) ångest, utmattning och stress (och kan därför inte tas på allvar!). 

FLERA FÖRFALSKADE HÄNDELSEFÖRLOPP 

Den estniska delegationens händelseförlopp beskrivs i Appendix 8. Dessa händelseförlopp är baserade på 
besättningens uppgifter, som alltså, enligt Schager, inte är helt tillförlitliga. 

Socialstyrelsen (33) har rapporterat ett händelseförlopp som är en mix av Schagers och Kommissionens förlopp. 
De två kraftiga smällarna hörs och kraftig slagsida uppstår snabbt ... men tiderna är förskjutna 10-15 minuter 
och fartyget rätar inte upp sig: 

"Strax före (kl. 01.00) rapporterades till bryggan om kraftiga ljud från bogvisiret (sic). En matros som sändes ned 

på bildäck fann inget onormalt. Cirka tio minuter efter (kl. 01.00) hördes två kraftiga smällar i fartyget som strax 

efteråt krängde kraftigt. En ytterligare stöt fick fartyget att luta cirka 30 grader. Vatten forsade in på bildäck (sic). 

Kl 01.20 gavs larm till besättningen. Ungefär samtidigt sändes från Estonia nödanrop till M/S Silja Europa med 

besked om svår slagsida och önskan om hjälp. Detta uppfattades också av sjöräddningscentralen i Åbo och av flera 

stationer och fartyg. Efter kl 01.30 var Estonias radio tyst. Omkring kl 01.50 gick Estonia till botten. Ett par hundra 
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ombordvarande hade lyckats ta sig ut ur färjan men någon organiserad evakuering med sjösättning av livbåtar 

och räddningsflottar hade inte gått att genomföra på grund av slagsidan och den svåra stormen samt det snabba 

förloppet."  

TREUS UPPGIFTER STÄMMER INTE 

En överlevande (AE) har speciellt studerat Treus vittnesmål, eftersom Treus tidsuppgifter inte stämmer med 
AEs upplevelser ombord.  

AE har meddelat följande: 

"Vidare har jag konstaterat att de vittnesmålskopior vi har ger vid handen att Treus vittnesmål den 28/9 (gjort av 

T Laan) finns i två versioner, där datumet ändrats till den 29 i den ena svenska översättningen. Det intressanta 

med detta är att i den tidigaste versionen har Treu sagt att han hörde (de två) smällarna kl. 01.00! I den senare 

har han ändrat tiden till kl. 01.10-01.15 och det har han också sagt till finska polisen samma dag den 29/9! Vidare 

säger Kadak, också i förhör den 28 av T Laan, att Treu gick på en rundtur någon gång mellan 00.00 och 00.46, då 

Kadak såg att det kom en vattenstråle från rampens högra kant. Han fortsätter också med att säga att när Treu 

kom tillbaka, så gick han (Kadak) till en verkstad för att arbeta. I samma ögonblick föll fartyget åt höger och Treu 

sade att 'tillståndet är allvarligt ...'. Var egentligen Treu i maskinrummet, när smällarna kom och slagsidan strax 

efter uppstod? (se också 4.4). Det intressanta är att när B. Schager tar upp Kadaks vittnesmål vid förhör på 

Landvetter 950331 och hänvisar till dessa översättningar, så uppstår ett gräl mellan honom, Kari Lehtola och Enn 

Neidre, då Kari Lehtola inte vet vem förhörsledaren T Laan är. Han påstår att det skulle vara en svensk polis. 

Lehtola har ju redan den 17 oktober 1994 i ett preliminärt uttalande från kommissionen sagt att ett vittnesmål 

säger att kl. 01.15 kom det in vatten vid sidan om rampen 1.12-1. Då var ju alla vittnesmålen inte ens 

sammanställda och inte ens översatta!"  

AEs observationer visar tydligt att Lehtola, för att dölja sitt felaktiga uttalande 17 oktober, sedan i 
slutrapporten tvingades censurera alla vittnesrapporter att slagsidan uppstod kl. 01.02. Treu var sannolikt ute i 
maskinrummet - tillsammans med Sillaste? - fast det meddelar inte Sillaste. 

Det är värt att notera att Treu hörde de två smällarna i sitt vittnesmål den 28 september 1994. Treu kunde 
knappast ha varit i det ljudisolerade maskinkontrollrummet med bullriga maskinrum under och akterut vid den 
tiden. Vi vet att Treu ljuger 1.48 om evakueringen från kontrollrummet - det vore intressant att veta var Treu 
hörde smällarna. TV-bolaget CNN sände ett reportage strax efter olyckan med en intervju av en 
besättningsman som sade att han stod till knäna i vatten (i maskinrummet?) strax innan slagsidan uppstod. Vad 
hände med den uppgiften? 

Baserat på ovan borde det vara klart att de två smällarna var strax innan kl. 01.00 - läckaget spreds genom 
öppna vattentäta dörrar - och att slagsidan plus stor rullning uppstod kl. 01.02-01.05.  

Hur slagsidan sedan utvecklades är viktigt för hela olycksförloppet. Fartyget hade tydligen 15 graders slagsida 
med rullning i flera minuter efter kl. 01.05, så att folk kunde komma ut. Kl. 01.30 var fartygsidan plan, dvs 
slagsidan var 90 grader. Vittnesmål säger att slagsidan ökade 'ryckvis'. Det kan ha berott på ojämn 
vattenfyllning av utrymmena i skrovet under bildäcket genom öppna, vattentäta dörrar i centerlinjen. Sedan 
sjönk 'Estonia' snabbt - aktern under vatten kl. 01.32 - fören, med visiret hängande på överbyggnaden, kl. 
01.36. Den elektroniska/elektriska klockan på bryggan stannade kl. 01.35. Det fanns ingen tid för 'Estonia' att 
driva > 1 200 meter till vrakplatsen och sjunka där kl. 01.52 eller 01.54. 

--- 

95 Notera Schagers uppgift att visiret satt kvar efter att slagsidan uppstod! Vem kunde ha meddelat det? 
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2.2 HÄNDELSFÖRLOPPET DEN 28 SEPTEMBER 1994 

 

No. Tid Händelse Tolkningar och notiser 

1. Omkr 
00.55 

De två smällarna - läckage uppstår  

Fart 15 knop. Västlig kurs mellan Tallinn och 
Stockholm, dvs Estlands västkust och Söderarm, 
Sverige. Vind SW styrka 7. Permanent krängning 
1° åt styrbord. Vädret var inte särskilt dåligt. Flera 
passagerare noterade eller väcktes av två kraftiga 
stötar/ljud och flera passagerare började 
evakuera sina hytter redan nu. De vattentäta 
dörrarna på däck 1 var öppna. Några passagerare 
tyckte att styrbords slagsida hade ökat något. 
Trolig tid för detta är omkr. 00.55. Farten sänktes 
och man ändrade kurs. 

  

  

Den första smällen orsakade bucklan i visiret. Skrovet 
skadades under vattenlinjen av den andta smällen och 
ett utrymme på däck 0 började att vattenfyllas, vilket 
nog observerades av Linde eller Sillaste/Treu/Kadak. 
Inflödet kunde ha varit cirka 2.0-2.5 m3/s. Uttalanden 
av vaktmatros Linde att garaget var torrt vid denna 
tidpunkt och att innerrampen var tät är dock sanna, 
men Linde ljög om läckaget. Kommissionen har aldrig 
kontrollerat däck 0 för eventuella skrovskador. 

2. 00.56 Flera passagerare märkte att färjan rörde sig 
annorlunda - långsammare rullning. 

Vatten på däck 0 i skrovet hade reducerat G0M, vilket 
ökade rullningsperioden 2.16. 

3. 00.57 Flera passagerare noterade vatten på däck 1 
styrbords sida och började att evakuera däck 1. 
En passagerare från däck 1 kan ha larmat 
informationsdisken på däck 5, som i sin tur ringde 
till bryggan, som beordrade att saken skulle 
undersökas. 

Utrymmen på däck 0 var nu fulla med vatten och 
spillde ut på däck 1. Bryggan måste ha beordrat 
maskinkontrollrummet (Treu) att starta länspumparna 
tidigare. Bryggan trodde nog att de vattentäta dörrarna 
var stängda, eftersom alla indikationslampor lyste 
grönt. 

4. 00.58-
59 

Vattentäta dörrar öppnas 

De flesta vattentäta dörrar var öppna vid 
olyckstillfället. 

  

Bryggan kan av misstag ha öppnat två eller flera 
vattentäta dörrar 1.23 i maskinrummen. Vatten spreds 
nu i minst tre utrymmen på däck 0 och 
initialstabiliteten - G0M reducerades snabbt till noll. 
Notera att Kommissionen inte har undersökt 
utrymmena på däck 0 1.16 (xii). 

5. 01.02-
05 

Plötslig slagsida 

Plötsligt krängde färjan >30° åt styrbord och 
rätade upp sig och blev stabil igen vid 15° slagsida 
- sedan ökade krängningen ryckvis. De flesta 
överlevande noterade allt detta. Passagerare och 
besättning utrymmde skeppet men hade stor 
svårighet att gå på de lutande däcken i korridorer 
och inne i trapphusen för att nå trapporna. Men 
passagerare från däck 1 var redan inne i 
trapphuset vid däck 4 och informerade, t.ex. Linde 
att det var vatten på däck 1. 

  

Panik ombord. Vatten inne i skeppet hade nu 
reducerat G0M till < 0 och det orsakade den plötsliga 
slagsidan. Sedan hittade färjan ett nytt jämviksläge vid 
15° krängvinkel. Fortsatt inflöde av vatten under, och 
senare över vattenlinjen, ökade sedan slagsidan. Vid 
>15° krängning är det mycket svårt att gå på däcken 
och för passagerare att komma ut. Notera att 
Kommissionen inte skulle kunna ha avfärdat dessa 
fakta, eftersom dess undersökning av vraket är 
ofullständig 1.16. Vattentäta dörrar var nog öppna. 
Maskinrumsbesättningen evakuerar 1.48. 

6. 01.03 Befälet på bryggan reagerade och styrde snabbt 
färjan åt styrbord iväg från vinden, och man 
minskade farten. Slagsidan minskade temporärt. 

Syftet var att få fartyget från vind och vågor så snabbt 
som möjligt för att minska slagsidan. När färjan rullade 
var hon ibland upprätt. 

7. 01.05 Bryggan måste ha varit fullt medveten om att 
Estonia var läck och hade startat länspumparna 
1.3. Eventuellt beordrade man också 3/M Treu att 
ballasta fartyget upprätt (Treu har sagt att det 
ägde rum senare kl. 01.20-01.25). De vattentäta 
dörrarna gick inte att stänga!  

Om, som påståtts, befäl och matroser hade varit i 
garaget vid denna tid (för att täta rampen) så skulle 
dessa personer ha blivit instängda där, pga lutande 
däck och förskjuten last. Genomsnittlig krängvinkel 
fortfarande 15°. Men samma personer sågs senare på 
däck 7 eller överlevde. Ingen var på bildäck efter kl. 
00.40/50. 

8. 01.10 Vatten kom in på däck 4 styrbords sida – 
fönstrena där krossades när de kom under vatten. 

Krängvinkeln var fortfarande 15°-20° och det var 
fortfarande möjligt för personerna som ännu var i sina 
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Babords propeller och roder kom över 
vattenlinjen och babords maskiner stängdes av 
automatiskt. 

hytter att komma ut när fartyget rullade babord. Alla 
överlevande hade nått däck 7 vid denna tid eller var 
inne i trapphusen på väg mot däck 7. 

9. 01.16 Visiret lossnar 

Styrbords maskiner stängdes av när 
smörjoljepumparna sög luft. Vatten började 
komma in på däck 5 styrbords sida när fönstrena 
där kom under vatten. Visiret lossnade, när dess 
plana sida i sidled slog rätt in i vågorna. Visiret föll 
dock inte av untan hängde kvar med hjälp av 
styrbords lyfthydraulik. Litet vatten kunde ha 
kommit in i garaget vid främre rampen vid detta 
tillfälle, om rampen nu öppnats litet högst upp. 
Fartyget gick inte längre att styra. Skeppet var 1.5 
sjömil ur kurs mot sydost. Farten minskade. 

  

Krängvinkeln var cirka 30°. Mer än 1.500 ton vatten 
hade läckt in i skrovet, men bildäcket i överbyggnaden 
var fortfarande torrt. Visirets lutande sida var nästan 
parallell med vattenlinjen – farten var ca 6 knop, kursen 
var ca 135° snett in mot vågorna. Visiret utsattes för en 
kortvarig stötkraft (inte en normal periodisk vågkraft) 
vinkelrätt mot den lutande visirsidan. Stötkraften var 6-
10 gånger större än förväntade normala 
hydrodynamiska konstruktionsbelastningar i upprätt 
läge och tillräcklig att skada visiret på ett par sekunder 
2.8 ,2.15. Emellertid hängde visiret kvar på 
styrbordssidan. 

10. 01.22 Däck 7 styrbords sida var under vatten. Personer 
på däck 7 sjösatte livflottar och började förbereda 
att lämna fartyget. De första personerna hade varit 
där i 15 minuter. 

Krängvinkeln var nu ca 45°. Farten hade minskat till 1.5 
knop. 

11. 01.22-
24-30 

Mayday sändes. Positionen meddelades per VHF 
(figur 2.26). Skeppets fart var mycket liten och 
skeppet stannade. 

Krängvinkeln var nu 65-70° ökande till 90° kl. 01.30. 
Styrbords sida av bryggan måste ha varit mycket nära 
vattenlinjen. Positionen var fel! 

12. 01.30 Mayday avslutades abrupt. Linde och Sillaste var 
redan i en flotte i sjön och såg rampen stängd.  

Maskinrummet var torrt (?) eller vattenfyllt. Tre 
personer lämnade enligt uppgift detta utrymme kl. 
01.22-01.30, men det skedde nog redan kl. 01.03-
01.04, dvs uppgiften om det torra maskinrummet är 
obekräftad 1.48. Maskinrummet var troligtvis 
vattenfyllt pga skrovläckaget. 

13. 01.32 'Estonia' sjunker 

Aktern slog i botten vid denna tidpunkt - fartyget 
kunde inte driva längre. 

  

Krängvinkeln var troligtvis >90°. Det räcker med att 
vattenfylla tre, fyra vattentäta rum i skrovet under 
bildäck för att sänka 'Estonia' utan kapsejsning. 

14. 01.35 Klockan på bryggan stannade. Färjan sjönk helt. Sannolikt hängde visiret fortfarande kvar från bogens 
styrbordssida. 'Estonia' kunde aldrig ha drivit mellan 
visirets angivna position och den officiella vrakplatsen. 
Den officiella visirpositionen är falsk. 

--- 
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2.3 ORSAKEN TILL ATT STABILITETEN FÖRLORADES. LIVSFARLIGA BRYGGRUTINER 

Orsaken till att stabiliteten förlorades är troligtvis en (eller flera?) skrovskador i t.ex. förrådsutrymmena 
akterut eller utrymmet med pumpar och stabilsatorfenor för om maskinrummen (troligast), och/eller i 
saunan förut på däck 0 under vattenlinjen, vilket ledde till inflöde av havsvatten. De fria vattenytorna inne i 
skrovet minskade sedan stabiliteten. 

Skrovskadan uppstod troligtvis kl. 00.55 eller tidigare. Vattnet fyllde sedan utrymmena och började spilla ut på 
däck 1 ovanför cirka kl. 00.56. Sedan spreds vattnet genom vattentäta dörrar som öppnades på däck 0 kl. 
01.00. Alla eller flera vattentäta dörrarna var nog öppna i inledningsskedet, dvs 'Estonia' saknade inbyggd 
flytkraft för att flyta med läckage. 

Att 'Estonia' kunde sjunka om stort läckage uppstod är klart. 

'Estonia' seglade alltid med de vattentäta dörrarna öppna 1.23, trots att det inte var tillåtet enligt de 
internationella säkerhetsreglerna SOLAS. 

Om läckage uppstod skulle enligt instruktion 5.81.1 i 'Estonia's säkerhetsmanual (se supplement 226 i 
slutrapporten (5)) någon på bryggan stänga (sic) de vattentäta dörrarna, vilket var en helt livsfarlig procedur. 

Det finns inga som helst bevis att de vattentäta dörrarna stängdes på 'Estonia'. I en bisats nämns i ett 
vittnesmål, att de vattentäta dörrarna kanske stängdes efter att plötslig slagsida uppstod, men då var det ju för 
sent. Vittnesmålet visar å andra sidan, att de vattentäta dörrarna var öppna innan slagsidan uppstod. 'Estonia' 
avseglade alltså enligt uppgift något försenad kl. 19.15 den 27 september 1994 med öppna dörrar i de 
vattentäta skotten. 

Drygt fem timmar senare hände något i det hårda vädret - läckage uppstod - och stora mängder vatten började 
forsa in i skrovet. Läckaget kunde ha uppstått på flera olika sätt - explosion i en spilltank akterut (den första 
smällen), svetsning ombord, de felaktigt installerade stabilsatorerna, mm. Olyckan skulle inte ha orsakat några 
problem, om alla vattentäta dörrar varit stängda och ett par dörrar stängdes troligtvis för att förhindra 
vattenspridning. Det exakta förloppet är ännu omöjligt att rekonstruera, men pumprummet och utrymmet för 
om pumprummet - saunan - vattenfylldes troligen mellan kl. 00.55 - 01.00. Länspumparna startades, men de 
kunde inte hålla undan vattnet, som fyllde utrymmena och började spilla ut på däck 1 ovanför, där passagerare 
bodde. Flera personer observerade vatten på däck 1 strax före kl. 01.00. 

Då, med cirka 400 - 800 ton vatten i ett utrymmen på däck 0, öppnade en besättningsman eller officer på 
bryggan kanske en eller flera vattentäta dörrar under tryck, som resulterade i två smällar och att vatten 
spreds till flera, tidigare torra utrymmen i skrovet under bildäcket. 

Det ledde till förlorad initialstabilitet kl. 01.02 och plötsligt krängning >30 grader styrbord och stabilisering 
sedan med 15 grader slagsida kl. 01.05. Folk, som inte höll i sig, och lösa föremål kastades ner i lä, personer 
bröt armar och ben och panik uppstod. De som kunde tog sig sedan upp till däck 7 2.12, 3.21. 

Det är märkligt att de normalt bemannade utrymmen längst ner i färjans styrbords skrovsida inte har 
undersökts av dykare för att lokalisera skadan och eventuella inre skador och vattentäta dörrars lägen. 
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2.4 OLYCKAN KUNDE HA FÖRHINDRATS! 

Det är inte ovanligt att fartyg springer läck under vattenlinjen. Vatteninflöde i obemannade utrymmen under 
vattenlinjen kan upptäckas med läckvattensalarm med fjärrindikering på bryggan och i maskinrummet. 
Internationella sjösäkerhetskonventionen SOLAS kräver inte sådana alarm på passagerar/rorofärjor eller 
passagerarfartyg eller lastfartyg. Fjärralarm kan lätt kopplas att automatiskt starta länspumpar och stänga 
vattentäta dörrar, om vatten upptäcks inne i fartyget96 och t.o.m livbåtsalarm kan ges automatiskt vid läckage 
på färjor. Hade besättningen (och passagerarna!) förvarnats om vatteninflöde redan kl. 00.55 hade olyckan 
eventuellt förhindrats. Det är troligt besättningen visste att fartyget var läck, men inte klarade situationen! 

Om dörrarna i alla de vattentäta skotten varit stängda till sjöss eller hade stängts hade fartyget aldrig sjunkit, 
dvs förlusten av 852 liv hade aldrig ägt rum! Enbart ett vattenfyllt utrymme hade fyllts, pga läckage, och 
'Estonia' hade flutit säkert. 

De vattentäta dörrarna på däck 0 sitter 1.0-1.2 meter över själva däcket/innerbotten i höjd med en durk 
ovanpå rör, etc. som finns längst ner ovanpå däck 0. Detta utrymme mellan durk och däck 0 utgör kölsvinet. Vid 
läckage in i ett vattentätt utrymme fylls kölsvinet alltid först upp i höjd med den vattentäta dörren. Sedan, om 
dörrarna är öppna, spiller vattnet in i närliggande utrymmen, vars kölsvin också fylls upp, och, om flera dörrar 
är öppna, sprids vatten stegvis. Detta vatten i kölsvinet befinner sig under maskiner, pumpar och generatorer, 
etc. i höjd med durken. Maskiner, etc. fungerar, även om kölsvinet är fullt med vatten. Om länspumparna hade 
fungerat, skulle man naturligtvis kunna pumpa ut vattnet i kölsvinet i de oskadade utrymmena efter att ha 
stängt det vattentäta dörrarna. 

Säg att det var 250 m3 volym i kölsvinet under dörren, och att inflödet var 50 m3/min. Då tar det cirka 5 minuter 
att fylla upp kölsvinet till dörrens lägre nivå och ytterligare 5 minuter att fylla upp två närliggande utrymmens 
kölsvin till hälften. Efter 10 minuter finns det 500 m3 vatten i fartyget, vilket ger tillräcklig fri vattenyta i fartyget 
att reducera initialstabiliteten till noll, så att fartyget kränger (30 grader?) och hamnar på sidan med 500 ton 
vatten i sidan = 15 graders slagsida 2.17. 

Emellertid är det troligt att initialstabiliteten blir noll redan efter 5 minuter, då vatten börjar spridas i de två 
närliggande utrymmena, och att fartyget sedan långsamt kränger till 15 grader på tio minuter, när vatten sprids 
i de utrymmena. 

En möjlighet är att några dörrar på däck 0 var stängda och andra öppna. Då var det möjligt att bara 
pumprummet och saunan för om pumprummet fylldes upp tillsammans (utrymmet mellan pumprummet och 
saunan är tankar med korridorer mellan och flera dörrar som var öppna). Generatorrummet akter om 
pumprummet och konferensrummet för om saunan var torra, eftersom dörrarna dit var stängda. Då var 
stabiliteten fortfarande positiv. Med 1 000 m3 volym i pumprum, korridorer och sauna skulle det ta 20 minuter 
att fylla upp dem, och fartyget var fortfarande stabilt - sedan spreds vatten ut på däck 1 ovanför. Om 
pumprummet på däck 0 vattenfylldes helt, slutade naturligtvis elektrisk utrustning där att fungera, t.ex. 
elektriska motorer till länspumpar (det fanns reservlänspumpar). Samma gällde saunan. Men sedan måste 
vattnet spridas för att initialstabiliteten skall förloras. 

BESÄTTNINGEN LJUGER 

Tre personer i maskinkontrollrummet kunde därför inte gärna vara okunniga om, att det var läckage i fartyget 
strax efter kl. 00.55. Tre personer befann sig i maskin- och kontrollrum kl. 00.55 - maskinist Treu, motorman 
Kadak och rörmokare Sillaste 1.48. Dessa personer har vid förhör meddelat att de var helt ovetande om t.ex. 
läckage, innan fartyget plötsligt fick slagsida. De hade noterat ett par kraftiga smällar ett par minuter tidigare. 

Författarens uppfattning är att Treu, Kadak och Sillaste måste ha vetat att fartyget var läck redan cirka kl. 
00.55, innan slagsidan uppstod kl. 01.02.  
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Sillaste var den förste av de överlevande som förhördes av finsk polis den 28 september 1994 1.3. Sillaste sade 
enligt det finska polisprotokollet (2) att han trodde att 'Estonia' var läck, eftersom länspumparna var igång, när 
han kom in i kontrollrummet. Sillaste sade också att han hade överrumplats av slagsidan, när han arbetade med 
en pump på däck 0. Nu är det på det viset, att fartyg inte plötsligt bara kränger 30 grader 2.12, 3.16 och sedan 
rätar upp sig, om det inte är ett allvarligt fel med fartyget, som har inträffat tidigare. Sillaste sade att han hade 
kallats ner till maskinrummet för att fixa ett fel i toalettsystemet. 

Men Sillaste måste helt enkelt ha kallats ner för att fixa något som hade med läckaget att göra - 
länspumparna eller de vattentäta dörrarnas fjärrstängning. 

Det är intressant att notera att slutrapporten inte nämner det finska (2) och andra förhörsprotokollen, där 
länspumpar och läckage nämns. Kadak har avgett ett helt förvirrat vittnesmål om vatten ovanpå bildäcket, etc. 
Men Kadak säger i ett sammanhang att han såg vatten läcka in redan kl. 00.46 (vid rampen?). Att det läckte litet 
vid rampen hela tiden var ovidkommande. Det vattnet i överbyggnaden rann ut genom spygatter. 

Om nu någon öppnade den vattentäta dörr, som antingen ledde till generatorrummet akter om pumprummet 
eller till konferensrummet för om saunan eller båda dörrarna, rann naturligtvis vattnet dit, initialstabiliteten 
blev genast noll och fartyget krängde plötsligt. Sedan sjönk färjan, när mera vatten läckte in och spreds. 
'Estonia' kantrade aldrig upp och ned, eftersom vattnet var längst ner i fartyget och stabiliserade det, så att 
fartyget inte kapsejsade, medan det sjönk! Det var precis vad som hände natten den 28 september 1994 kl. 
01.02-01.35. 

Det är ganska ointressant att spekulera i vilka dörrar som var stängda och vilka som var öppna, och vilka som 
öppnades senare och var fartyget sprang läck, eftersom fartyget bara kunde sjunka om de vattentäta skotten 
under bildäck var öppna. Expert Bengt Schager skrev i ett av sina efterlämnade arbetspapper i SHK:s 
Estoniaarkiv att någon meddelade att de vattentäta dörrarna stängdes efter att slagsidan (olyckan) inträffat 
(hur nu 'någon' kunde veta det?) kl. 01.00-01.05 2.1. Det visar ju att dörrarna var öppna, när fartyget sprang 
läck - att de stängdes är ett obevisat antagande, ingen dykare har kollat dörrarna 1.19. Om dörrarna är öppna 
nere på vraket är det en god indikation att de bidrog till att 'Estonia' sjönk. Sedan torde det vara ganska lätt att 
med dykare lokalisera läckan - i pumprummet (stabilisatorfenan?) eller i saunan (ett brustet rör, 
svimmingpoolen?) eller kanske i förrådsrummen akterut (exploderad spilltank?) eller vid sjövattenintagen i 
maskinrummen. 

Läckaget borde ha upptäckts av de ombordvarande senast efter 5-10 minuter, när det blev elektrisk 
kortslutning i de vattenfyllda rummen. Om det då inte gick att stänga de vattentäta dörrarna från 
centralpanelen på bryggan, borde man haft tid att göra det manuellt med handpump vid varje dörr eller på 
däcket ovanför. Säkerhetskulturen var nog inte hög ombord - kanske besättningen inte visste, hur man stängde 
de vattentäta dörrarna manuellt. Slutrapporten (5) säger inte ett ljud om saken. Eller så gick det inte att stänga 
dörrarna manuellt 1.23. 

Just det faktum att fartyget plötsligt krängde >30 grader, då allt löst rasade ner i lä och t.ex. baren i 
karaokebaren välte och att färjan sedan rätade upp och stabiliserade sig, så att folk kunde ta sig ut, 2.1, 3.16 
vilket slutrapporten aldrig klargör, innebär att vatten plötsligt spreds inne i fartyget och reducerade 
initialstabiliteten till noll. En möjlighet till det, även om den verkar orealistisk, är just att man öppnade 
vattentäta dörrar under tryck - pang, pang. Flera överlevande hörde två smällar ombord cirka kl. 01.00. Strax 
därpå krängde 'Estonia' plötsligt >30 grader åt styrbord, kl.01.02, men rätade upp sig och stabiliserade sig vid 
15 graders lutning, kl. 01.05. 

BESÄTTNINGEN TVINGADES LJUGA 

Tio, femton minuter senare, när 'Estonia' hade >40 grader slagsida, slogs visiret av i sidled och sjönk till botten 
(om nu visirpositionen är riktig) eller så hängde visiret kvar. Bogrampen innanför visiret öppnades aldrig 3.10. 
När besättningen kom iland tvingades de, som visste vad som hänt, tydligen av estniska myndigheter och 
rederiet att hålla tyst om sanningen, om de ville behålla sina jobb. Ren utpressning! Det var ju inte 
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besättningens eller rederiets fel vad som hänt. Någon meddelade att man sett att visiret hade trillat av och 
Estlands statsminister Mart Laar spred nyheten. 

Enligt slutrapporten såg en besättningsman (Treu) vatten komma in vid rampen kl. 01.15, hur han nu kunde ha 
sett det? Enligt Cable News Network (CNN) den 28 september 1994, så stod en besättningsman (Sillaste?) i 
vatten upp till knäna i maskinrummet, när 'Estonia' kapsejsade. Den uppgiften var för bra (hur kom mannen 
ut?), så den repeteras inte i slutrapporten.97 Däremot är det kristallklart att hela besättningen ljög om vatten 
ovanpå bildäcket, eftersom rampen aldrig varit öppen (fast den läckte). 

Varför ljög besättningen? Rederiets personalchef Enn Neidre, som myglade sig in i Kommissionen 1.6, hittade 
troligtvis på att visiret hade dragit ut bogrampen och att vatten hade forsat in på bildäcket och krängt och sänkt 
'Estonia'. Han tvingade troligtvis de tre personerna i maskinkontrollrummet att säga, att de sett vatten komma 
in vid rampen - inte kl. 00.46 utan senare, kl. 01.15. Resultatet blev en rad sinsimellan helt motsägelsefulla 
vittnesmål, som de svenska och finska medlemmarna i Kommissionen av någon outgrundlig anledning ansåg 
vara sanning. Sjösäkerhetsdirektör Bengt Stenmark skyllde på klassällskapen, som tydligen inte gjorde sitt jobb 
för att besiktiga visir. Vad han menade var nog att klassen skulle ha tillsett att de vattentäta dörrarna fungerade 
och var stängda. Sedan avgick Stenmark som sjösäkerhetsdirektör. Men han teg om vad som hade hänt och vad 
han visste. Hade svenska sjöfartsverket haft en korrekt tillsynskungörelse hade nog olyckan förhindrats, 
eftersom 'Estonia' skulle ha förhindrats att segla med öppna vattentäta dörrar. 

Sjöfartsverkets informationschef Håkan Johansson meddelade i Moderna Tider nr 93/94 att avsaknad av 
verkets tillsynskungörelse inte spelade någon roll i Estoniakatastrofen. Faktum är att 'Viking Sally', som senare 
omdöptes till 'Estonia', inte kunde ha seglat i kustfart mellan Stockholm och Mariehamn/Åbo 1980-1992 utan 
redan godkända undantag av Finland från de internationella säkerhetsreglerna SOLAS, vilka också var godkända 
av Sverige/sjöfartsinspektionen enligt en tillsynskungörelse. 

'Viking Sally' saknade livbåtar och livflottar under dävertar och en korrekt evakueringsplan för alla personer 
ombord och det tilläts tydligen av Finland med Sveriges godkännande. 

För att 'Viking Sally' skulle ha kunnat anlöpa Stockholm krävdes godkännande också av Sverige. 

'Viking Sally' tilläts tydligen segla med de vattentäta dörrarna öppna till sjöss (i skärgården) av både Finland och 
Sverige. Anledningen för dessa undantag var kanska att sjöfartsinspektionerna i Finland och Sverige ansåg att 
'Viking Sally' skulle ha körts upp på land i en nödsituation. Utan tillsynskungörelse vet vi inte hur 
sjöfartsinspektionen hade godkänt finska 'Viking Sally', 'Wasa King' och estniska 'Estonia' (samma fartyg) att 
segla i svenska vatten utan att uppfylla SOLAS regler. 

När 'Wasa King' såldes till Estline och bytte namn till 'Estonia' 1993, så ändrades traden från skyddad kustfart 
till kort internationell resa över öppna Östersjön och alla tidigare certifikat blev ogiltiga. Estland utfärdade nya 
interimscertifikat utan undantag från SOLAS och dessa certifikat var helt fel, eftersom Estline inte förbättrade 
säkerhetsutrustningen och rutinerna ombord enligt SOLAS-reglerna för att möta de nya riskerna på Östersjön. 

'Estonia' tilläts segla på Östersjön utan livbåtar och utan livflottar under dävertar 1.33 och utan en korrekt 
evakueringsplan för alla personer ombord 1.34.  

Estland tillät också att de vattentäta dörrarna var öppna till sjöss. Estland saknade helt klart en kompetent 
sjöfartsadministration 1993. Svenska sjöfartsinspektionens hamnstatskontroll i Stockholm missade det. Den 
skulle ha stoppat 'Estonia' redan i februari 1993, om det hade funnit en korrekt tillsynskungörelse. 

--- 

96 Författaren har själv föreslagit det till svenska Sjöfartsverket, som ignorerat förslaget. 

97 Enligt uppgifter som cirkulerar i Estland var det just Treu (inte Kadak) i maskinkontrollrummet som noterade att vatten trängde in vid 
rampen redan kl. 00.46 och som då startade flera länspumpar (? - läckaget var troligtvis i skrovet under bildäck och ej vid rampen) 1.24 och 
sedan rusade ner till maskinrummet för att se vad som stod på. Han stod sedan i vatten som skvalpade fram och tillbaka och rusade sedan 
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upp, tillbaka till kontrollrummet utan att slå larm. Tyska expertgruppen (punkter 3.13-18) använder denna uppgift som underlag för att 
rampen (?) läckte långt innan slagsidan uppstod. Tyskarna struntar i alla uppgifter om skrovläckage. 

  



399 
 

2.5 KUNDE FLER PASSAGERARE HA ÖVERLEVT? 

Det är klart att plötslig slagsida följd av långsamt ökande krängning gjorde det svårt för de flesta passagerarna i 
hytter att utrymma dem efter att slagsidan uppstod. Det är omöjligt att gå på ett däck, som lutar mer än 18-25 
grader (prova själv!). Enda sättet att överleva var att reagera omedelbart. De tursamma passagerarna i hytter, 
som hade blivit förvarnade av vatten, oljud eller skeppets ändrade uppträdande och som var vakna och 
lyckades nå trapphusen inom ett par minuter verkar ha överlevt tillsammans med personer från de allmänna 
utrymmena, som hann rusa upp till däck 7. Besättningen kunde inte göra så mycket för att rädda passagerare 
som stannade kvar i sina hytter. Troligtvis drunknade passagerare redan, f.o.m.. kl. 01.15 i styrbords ytterhytter 
på däck 1 och 4. De överlevande lyckades ta sig upp till öppna däck 7, där det stora flertalet var blockerade på 
babordssidan, medan 'Estonia' sjönk 3.21 utan att kapsejsa. 

Babordssidan var vågrät tvärskepps en kort stund kl. 01.30, men lutade (trimmade) mot aktern, medan 
'Estonia' sjönk på aktern. När slagsidan var mindre än 90 grader, lutade sidan neråt, dvs gick man midskepps 
längst nere till slaget på 'Estonia's sida (där babords stabilisatorfena satt) skulle man ha funnit att vattenytan 
var cirka 10 meter nedanför slaget och den lodräta, vertikala botten 2.16. Hade man rutschat ner för 
babordssidan midskepps tidigare hade man alltså fått hoppa, som en skidhoppare, tio meter ner i vattnet när 
man nådde botten av sidan vid slaget. Det verkar som mycket få överlevande, som kom ut på däck 7 babords 
sida, hamnade i vattnet på det viset. Det har skrivits att överlevande försökte öppna flottar på den plana sidan, 
men de gick inte att sjösätta, eftersom man befann sig så högt ovanför vattenytan. 

När slagsidan senare ökade till mer än 90 grader, så lutade sidan uppåt, dvs mot däck 7. Var man nu utanpå 
babordsidan, skulle man rutscha tillbaka till däck 7, där man varit tidigare. 

Författaren tror att 90 procent av de personer som befann sig på babordssidan hamnade i vattnet, när däck 7 
på babords sida kom under vatten cirka kl. 01.33 - slagsida 110 grader. En massa flottar som fanns där uppe 
kom då snart i vattnet och öppnade sig. Övre babordssidan var vid den tidpunkten i lovart och vinden och 
vågorna blåste rätt över de överlevande där. Personer som hade klättrat upp på däck 8 och 9 kunde kasta sig ut 
mot vågorna ett par minuter tidigare. 

Resterande 10 procent av personerna på babordssidan hade vid denna tidpunkt kanske tagit sin tillflykt till 
'Estonia's bottenslag (utrymmet mellan sidan och botten) som då var den högsta punkten. På ena sidan kunde 
man rutscha ner för botten i havet, på andra sidan kunde man rutscha ner för sidan till däck 7. Sedan sjönk 
fartyget och slaget kom under vatten 01.38 - och rädda sig då den som kunde. Flottarna hade redan blåst iväg, 
så det var nog inte många som överlevde, som hade räddat sig upp på slaget. 

Ett fåtal överlevande98 kom ut på styrbordssidan av däck 7, som hamnade under vatten redan kl. 01.25, då 
fartyget krängde 70 grader. Då kom styrbords flottar under vatten och utlöstes och personerna på 
styrbordssidan kunde rädda sig i dem. Färjan hade då just stannat och då var styrbords sida däck 7 i lovvart, dvs 
flottarna drev mot 'Estonia', när hon drev mot ONO. Vind och vågor blåste rätt in på däck 7 styrbord. 

Ovan beskrivning kanske klargör hur svårt det var för alla ombord att komma ut och bort från färjan och sedan 
överleva. 'Estonia' krängde plötsligt åt styrbord redan kl. 01.02/5 och under flera minuter - kanske tio - var det 
möjligt att rusa eller klättra upp för trappor till öppna däck 7. När slagsidan var 70 grader, cirka kl. 01.25, kom 
styrbords däck 7 under vatten och de få personer som var på styrbords öppna däck hamnade då i sjön (de 
kunde inte klättra upp till babordssidan) och en del räddade sig i styrbords 30 flottar som utlöstes. De flesta 
överlevande befann sig emellertid samtidigt på däck 7 babords sida. Cirka kl. 01.30 var slagsidan 90 grader och 
personerna på babordssidan kunde då klättra upp på den plana babordssidan, om de orkade. Där kunde de inte 
göra mycket. Det stora flertalet - kanske flera 100 personer - blev nog kvar stående på däckshusväggen mellan 
däck 7/8 styrbord - de kunde inte komma upp på babordssidan 4 meter ovanför utan sveptes bort när 
däckshuset kom under vatten. Samtidigt började fartyget sjunka med aktern först. Ett par överlevande 
noterade att visiret fortfarande var på plats! Kl. 01.33 var slagsidan 110 grader och aktern slog nog i botten - 
lutningen mot aktern var avsevärd, däck 7 babords sida kom under vatten och de flesta hamnade i vattnet då - 
10 minuter efter att personera på styrbords sida hamnade i sjön. Ett fåtal personer hamnade uppe på slaget 
mellan babords sida och botten, som kom under vatten cirka 01.35. Dessa personer fick simma långt till flottar. 
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Allt tal om att flottar skulle ha rutschat nerför babordssidan i sjön är nog fel. För att ha högsta chans att 
överleva skulle man ha stannat på däck 7-9 babords sida vid en flotte, tills däcket och flotten var i nivå med 
vattnet - då skulle man hoppa i flotten. Men möjligheten att levande ta sig från 'Estonia' med >90 graders 
slagsida och stort aktertrim var inte stora - vågorna som slog över fartygets däckshus kunde kasta personen 
tillbaka mot stålräcken och hussidorna. 

Slutrapporten (5) talar om att hjältemodiga besättningsmän lösgjorde styrbords 30 flottar, etc. så att folk kunde 
rädda sig. Sanningen var nog helt annorlunda - alla som överlevde kastade sig i sjön och fick simma till en flotte 
och sedan försöka ta sig upp i den. Inte en enda person lyckades ta sig torrskodd in i en flotte eller livbåt. När 
människorna kastade sig i sjön är det troligt att slarvigt påsatta flytvästar slets av och att människor drunknade 
3.21. 

--- 

98 En av dessa var den estniske dansaren (varitéartisten) Risto Ojassaar som i sängen läste en tidning i sin hytt när den kraftiga slagsidan 
uppstod och han kastades på ryggen. Hyttdörren satt på styrbordssidan och han fick häva och dra sig ut med hjälp av dörrkarmen för att 
komma ut i korridoren. Med en kollega tog han sig sedan upp genom styrbords främre trapphus och lyckades ta sig ut på öppna däck 7 
styrbords sida. Trapphuset fylldes samtidigt med vatten, dvs däckshuset var redan vattenfyllt. Risto Ojassaar sveptes sedan omedelbart 
överbord och räddade sig upp, först i en flotte, sedan på en bortsliten livbåt. Kollegan drunknade. 
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2.6 KUNDE BESÄTTNINGEN HA RÄDDAT FÄRJAN? 

Det är klart att besättningen skulle kunna ha räddat fartyget, om det var läckage ombord som noterades redan 
kl. 00.55 eller tidigare och om man hade stängt de vattentäta dörrarna. Fartyget hade då alltid flutit trots 
skadan. Men om de vattentäta dörrarna inte gick att stänga, var situationen en annan - då vet varje sjöman att 
fartyget kommer att sjunka. Därför meddelar Kommissionen inte en detalj om de vattentäta dörrarna. 

Det är klart att befäl och besättning var i en förtvivlad situation. Det yngre befälet på bryggan, om de var 
medvetna om läckaget f.o.m. kl. 00.55 eller inte är oklart, noterade dock slagsidan kl. 01.02/5 och girade 
troligtvis upp mot eller bort från vinden för att minska krängningen, och det var bra. Sedan hängde man nog 
kvar vid kontrollpanelerna (krängningen var betydande) och försökte ringa upp Kapten eller annat äldre befäl 
för att få hjälp. Troligtvis var det svårt att få kontakt - Kapten och äldre officerare hade svårigheter att nå sina 
telefoner och komma ut ur sina hytter. Det förklarar kanske varför inget Mayday sändes tidigare. 

Officerarna på bryggan glömde nog att stänga eller gjorde något fel med de vattentäta dörrarna. Hade de 
vattentäta dörrarna stängts omedelbart, eller hade de varit stängda, när läckaget startade, skulle fartyget 
aldrig varken ha krängt eller sjunkit 1.23. 

Det är otroligt att Kommissionen inte undersökt, om de vattentäta dörrarna var stängda. Det verkar som om 
länspumparna startades 1.3 men inte var effektiva. Mycket är fortfarande ett mysterium. Skeppet sprang nog 
läck redan kl. 00.55 eller tidigare och man undrar varför skeppet lugnt fortsatte sin färd, eller om hon verkligen 
gjorde det. Den plötsliga slagsidan uppstod helt säkert kl. 01.02/5, som överlevande passagerare uppger och 
som kommissionen ignorerar. Sedan uppstod panik och besättningen kunde knappast göra något alls. Och 
varför sändes inte Mayday förrän 20 minuter senare? 

Överstyrman (1/0) lyckades tydligen ta sig till bryggan senare och sände Mayday kl. 01.24 per VHF, kanal 16. 
Sedan var det tyst på kanal 16. Inte ens de assisterande fartygen kommunicerade med varandra på kanal 16. 
Varför inte Mayday sändes tidigare via radio, vet vi ej. Kanske radion hade satts ur funktion? Det är inte känt 
om Kapten var på eller kom till bryggan. Tyvärr vet vi inte vilka som var på bryggan. Kapten kunde göra mycket 
litet - efter kl. 01.06/8 kunde ingen insats rädda mer liv eller skeppet. Det verkar som om säkerhetskulturen 
ombord var låg - vid läckage (kl. 00.55?) skulle man naturligtvis genast ha slagit larm och samlat alla 
passagerare för evakuering. Nu gjorde man bevisligen ingenting tills man sände Mayday kl. 01.24! 
Kommissionen skyller ju allt på visiret och ursäktar besättningen. Med en sådan attityd ökar man inte 
säkerheten i framtiden. För vad hände egentligen ombord mellan kl. 00.55 och 01.24? 
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2.7 DÅLIG SÄKERHETSKULTUR - INTE SJÖVÄRDIG! 

Vid Nordiska Transportarbetarfederationens (NTF) möte i Arlanda den 18 november 1998, där NTF och Svenska 
Sjöbefälsförbundet helt underkände slutrapporten (5) om 'Estonia's förlisning och krävde ny sjöförklaring och 
olycksutredning 1.21, och där företrädare för den internationella utredningskommissionen för första gången, 
efter att ha publicerat sin slutrapport 11 månader tidigare, uppträdde för att förklara uppenbara brister och 
helt omöjliga påståenden i slutrapporten, framkom att kommissionen inte hade elementära kunskaper om 
fartygs sjövärdighet och varför de flyter och sjunker. Kommissionens ordförande esten Uno Laur och svenska 
gruppchefen, SHKs generaldirektör Ann-Louise Eksborg 4.5 trodde, att ett fartyg var sjövärdigt om det kunde 
uppvisa certifikat (sic) om den saken och att det sedan inte fanns någon anledning att utreda mera - att 
certifikaten kunde vara fel eller förfalskat hade de aldrig tänkt på 1.33. 

Sjövärdighet definieras i den svenska fartygssäkerhetslagen (SFS 1988:49) den 28 januari 1988 - 2 kap 1§: 

"Ett fartyg är sjövärdigt bara om det är så konstruerat, byggt, utrustat och hållet i stånd att det med hänsyn till 
sitt ändamål och den fart som det används i erbjuder betryggande säkerhet mot sjöolyckor". 

Naturligtvis var inte 'Estonia' sjövärdig, bl.a. var den vattentäta indelningen fel 1.23 och 
livräddningsutrustningen var inte komplett 1.33. 

Den finske ledamoten och stabilitetsexperten Tuomo Karppinen kunde sedan inte förklara hur påstått vatten 
ovanpå bildäcket, som först tydligen skulle ha krängt 'Estonia' genom att samlas i sidan ovanpå däcket, sedan 
skulle ha sänkt hela fartyget och vattenfyllt flera utrymmen under bildäcket, utan att färjan slog runt. 
Karppinen meddelade att vatten alltid, på något sätt, kunde ha runnit igenom flera helt vattentäta barriärer typ 
ståldäck och vattentäta skott och sänkt fartyget. De församlade vid mötet häpnade över Karppinens 
ovetenskapliga sludder. 

Slutrapporten (5) hade aldrig förklarat hur 'Estonia' sjönk och då, fyra år efter olyckan kunde Kommissionen 
inte heller förklara hur 'Estonia' hade sjunkit 1.9! 

Sjösäkerhetsdirektör Franson hade i ett tidigare sammanhang meddelat att slutrapporten var komplett och 
tillförlitlig. 

Emellertid Karppinen och Huss beslöt sedan - den 22 februari 1999 (TT-telegram) - att göra en fristående 
undersökning av varför fartyget sjönk så snabbt vilket meddelades i Svenska Dagbladet dagen därpå. Det 
bekräftade att slutrapporten (5) var ofullständig. Något resultat har inte presenterats. Mona Sahlin har sedan 
anlitat Huss som expert 2001 vid sammanträffanden med riksdagspartier, m.fl. 
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2.8 VISIRET DROGS AV I SIDLED 

Det är inte möjligt att visiret föll av innan slagsidan uppstod kl. 01.02/5 och det är inte troligt att 1 000 ton 
läckte in vid rampen, innan den tidpunkten eller att rampen hade någon betydelse för olyckan. 

Söderarm, skeppets destination, är i bäring 289° från visiret. Visirets position verkar rätt långt söder om en 
normal kurs från Tallinn till Söderarm 2.25. Om visirets position är korrekt är ej bevisat 1.14, men låt oss en kort 
stund antaga att den är korrekt.. 

För att visirets position 1 560 m väster om vraket kl. xx.xx och skeppets position kl. 01.24, när Mayday sändes, 
och vrakets position kl. 01.40 skall stämma (troligtvis är visirpositionen falsk), så måste visiret ha fallit av efter 
att slagsidan uppstod kl. 01.02/5 och efter att färjan girade babord (eller styrbord) kl. 01.03 och innan Mayday 
sändes kl. 01.24. 

En rimlig tid verkar vara kl. 01.16, då färjan hade >30° slagsida åt styrbord, >2 000 ton vatten hade redan läckt 
in i skeppet under vattenlinjen, skeppet hade kurs 135° snett in mot sjön och visirets plana sida var parallell 
med och i vattenlinjen. När 'Estonia' då stampade i vågorna slog visiret i vattenytan och stötkraften blev 6-10 
gånger större än en normal vågkraft, som verkar på visiret i upprätt läge. Babords maskiner hade stannat kl. 
01.06/8, när babords propeller kom över vatten, styrbords maskiner stannade litet senare och skeppet 
fortsatte söder/österut, där det stannade. Stötkraftens angreppspunkt var högt upp på visiret, så att det vreds 
åt babord kring styrhorn och bottenlås på förpiksdäcket, sedan lyftes det över innerrampen utan att skada 
förpiksdäcket medan lyfthydrauliken drogs ut på båda sidor av rampen. Visiret slog sedan emot babords 
undervattenskrovssida. Då skadades visirets undersida - styrbords undre skrovplåt böjdes bakåt och babords 
undre skrovplåt trycktes utåt. Sedan tippade visiret framåt, föll och blev påkört av bulben. Visiret kan ha berört 
rampen när stötkraften dog ut och visiret föll nedåt. Det verkar dock som om visiret har 'hoppat' över rampen, 
medan lyfthydrauliken drogs ut utanför rampens sidor. Visiret kan naturligtvis ha slitis av senare, men då 
stämmer inte den uppgivna visirpositionen. Det kan ju vara på det viset att det var visirets babordsgångjärn och 
babords sidolås som slogs sönder kl. 01.16 och att sedan visiret hängde kvar med hjälp av t.ex. styrbords 
lyfthydraulik, dvs aldrig trillade av helt. Det är faktiskt ganska sannolikt eftersom visiret senare sprängdes loss 
från vraket under vatten efter olyckan (tillägg 2004). 

Vid bedömning av foton av de skadade visirdelarna i (5) verkar det rimligt att, när slagsidan var 40-50 grader, 
vissa delar slogs sönder och böjdes i sidled, dels av den stötkraft som beskrivits ovan, som tryckte upp visiret i 
sidled, dels av visirets egen vikt, när visiret föll ner och hängde kvar på överbyggnaden. 

Alla foton av visiret visar att bakre kanten på kappen högst upp är rak och oskadad, dvs det är osannolikt att 
visiret tryckt upp innerrampen bakifrån.  

Hur och i vilken följd Atlantlåset, de två sidolåsen och de två däcksgångjärnen gick sönder och hur 
lyfthydrauliken drogs ut är svårt att säga, eftersom det var glapp i alla kontaktpunkter (se vidare del 3). 
Atlantlåset trycktes definitivt sönder i sidled av stötkraften, troligtvis också sidolåsen. Det kan ha skett vid en 
tidigare incident, dvs Atlantlåset var skadat och ur funktion vid olyckan, och det är sannolikt att också 
sidogångjärnen skjuvades av i sidled. För hur däcksgångjärnen kunde dras av rakt framåt är svårt att förklara, 
men faktum är att de drogs isär: ett faktum som även talar för en sprängladdning/explosion mellan visir och 
ramp under vatten efter olyckan. Sedan tippade visiret framåt, roterade från babord (upp när fartyget krängde) 
till styrbord (ner), då lyfthydrauliken drogs ur. Babords cylinder rycktes loss från sitt fäste, medan styrbords 
cylinder drogs ut, när hydraultrycket minskade (när hydraulslangarna hade klippts av). Babords hydraulcylinder 
slet sönder däckplåten som var i vägen medan styrbords hydraulcylinder satt kvar, och visiret föll av till 
styrbord. Skrapmärken på visiret torde konfirmera hela förloppet, t.ex. det finns inga skrapmärken på styrbords 
hydraulcylinder! Den skar aldrig igenom däcket! Se också 3.10 hur visiret kunde ha vridits av vid >90° slagsida, 
när fartyget sjönk, och hängde kvar på styrbordssidan. 
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2.9 BILDÄCKETS SÄKERHETSREGLER OMBORD PÅ 'ESTONIA' FUNGERADE 

Garaget i överbyggnaden på 'Estonia' var anordnat enligt SOLAS II-1, reg. 23-2, 1 - (öppen-stängd 
sidodörrsindikation), 2 - (TV övervakning och/eller läckage alarm) och 3 - (manuell patrull varje timme) för att 
varna för om sjövatten läckte in i garaget/överbyggnaden, vilket kunde leda till slagsida. Detta nämns knappast 
i (5). 

Kommissionen har slösat en massa tid att försöka visa att alla tre säkerhetsanordningar att upptäcka vatten i 
överbyggnaden på 'Estonia' inte fungerade under olycksnatten. Det finns inga övertygande bevis att 
säkerhetsarrangemangen i 'Estonia's överbyggnad inte uppfyllde kraven i SOLAS.99 Men - å andra sidan kan inte 
heller motsatsen sägas vara bevisad. Fungerade dörr/rampindikationen? Fungerade verkligen TV-
övervakningen? Och var det en manuell kontrollpatrull varje timme? Kommissionens slutsatser i (5) verkar 
mest vara grundade på olika vittnesmål - och vad skall man tro när vittnena ljuger 1.48? 

ALLA VÄSENTLIGA SJÖSÄKERHETSREGLER VAR SATTA UR SPEL 

Men de övriga säkerhetsreglerna fungerade inte - livräddningsarrangemanget var olagligt och livsfarligt och 
färjan saknade certifikat 1.33 och den vattentäta indelningen med vattentäta dörrar var lika olaglig och 
livsfarlig 1.23 - naturligtvis med svenska Sjöfartsinspektionens goda minne. Så Kommissionen fick meddela raka 
motsatsen - att Sjöfartsinspektionen gjorde ett utmärkt jobb och att alla säkerhetsregler var uppfyllda. 

99 Författaren är ganska förvånad hur många sjöfartsadministrationer har slagit fast att existerande SOLAS 
regler inte bidrog till säkerheten på 'Estonia' och att den enda lösningen är att alla färjor av denna typ skall ha 
tillräcklig stabilitet med 0.5 meter vatten på bildäck i överbyggnaden - flera meter över (!) vattenlinjen. Att 
addera nya säkerhetsregler ovanpå existerande säkerhetsregler är inte god säkerhetspraxis. Det är ju obevisat 
att det var vatten på bildäck i överbyggnaden som orsakade olyckan, och causa proxima var enligt 
Kommissionen de dåliga låsen som säkrade överbyggnaden och inte vattnet på bildäcket inne i överbyggnaden. 
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2.10 ANSVARET FÖR VISIRLÅSEN 

Kommissionen har fastslagit att styrkan i visirlåsen i överbyggnaden var huvudorsaken till olyckan, dvs låsen var 
enligt Kommissionen felkonstruerade och feltillverkade 1980. Slutrapporten (5) utpekar dock, konstigt nog, inte 
varvet som ansvarig för detta. Slutrapporten är luddig. Enligt SOLAS och lastlinjekonventionen är det 
administrationen som är ansvarig för styrkan hos dörrar i överbyggnaden, vilket slutrapporten inte nämner. 

Sjösäkerhetsdirektör Johan Franson hävdar i Göteborgs Posten den 28 februari 2001 att: 

’Estonia sjönk efter det att hennes bogvisir slitits av och dragit med sig bogrampen. De konstruktiva svagheter, 
som tillsammans med hårt väder orsakade detta, kan aldrig upptäckas vid en undervisning i hamnstatskontroll, vid 
en i Sverige genomförd hamnstatskontroll eller vid en periodisk besiktning av en flaggstat. Det är något som måste 
upptäckas i samband med en nybyggnadsbesiktning’. 

Uttalandet att en påstådd konstruktiv svaghet i en överbyggnad ej kan upptäckas vid en senare besiktning 
saknar täckning i verkligheten och är en förolämpning mot alla fartygsinspektörer. Författaren har 1966-2001 
besiktigat 100-tals fartyg och upptäckt både svagheter och direkta felaktigheter i både skrov och överbyggnad. 
Möjligheten finns att konstruktiva svagheter ej upptäcks vid nybyggnadsbesiktning (och testning) - de 
framträder senare när fartyget används i sin naturliga miljö - förhoppningsvis under garantiperioden (första 
året) - men naturligtvis även senare (det är därför det finns olika typer av periodisk besiktning och 
hamnstatskontroll). All känner väl till U-kurvan? De flesta fel uppträder första året - och vid slutet av fartygets 
liv. Därför blir ju besiktningarna mera detaljerade med tiden.En konstruktiv svaghet är utmattning i material 
och detaljer, vilken naturligtvis ej kan upptäckas vid nybyggnadsbesiktning (materialet/detaljen har ännu ej 
utsatts för utmattning). 

Fransons uttalande är avslöjande i dubbel bemärkelse. Franson vet naturligtvis att bogvisirets gångjärn satt på 
överbyggnadens ovansida (däck 4) och att visiret enbart skyddade den vädertäta rampen i överbyggnadens 
förliga del >2 meter ovan vattenlinjen. Franson kan inte vara okunnig om att vatten som kommer in i 
överbyggnaden enbart kränger fartyget tills det kapsejsar och flyter uppochned på skrovet. Men som en 
papegoja upprepar Franson sex år senare den officiella lögnen att fartyg sjunker om en dörr/ramp i en 
överbyggnad dras ut. 

Faktum kvarstår dock att ansvaret för vädertäta dörrar i fartygs överbyggnader åligger den nationella 
sjöfartsadministrationen. 

Det är inget man kan skylla byggnadsvarv för 14 år senare. 

Slutrapporten, sid 181 i (5), anger att den verkliga belastningen på visiret i överbyggnadens förända vid 
olyckstillfället var: 

en vertikal (stöt)kraft på >700 ton (7-9 MN) som krossade botten- och sidolås i en smäll. 

Det konstiga är att inte en enda person såg, hörde eller kände denna enorma 700-900 tons kraft! Hur i hela 
fridens namn kunde en så enorm stötkraft slå till överbyggnaden?  

Kommissionen kan därför inte ens ange när denna smäll skulle ha ägt rum - kl. 00.40, 01.02 eller strax före kl. 
01.15? 3.7. 

Det är sannolikt att ingen stötkraft på 700 ton någonsin slog mot fartygets överbyggnad. Anledningen är att om 
det var en liten sannolikhet att slagkraften var 700 ton, så var sannolikheten mycket större att 'Estonia's 
undervattensskrov skulle ha utsatts för slagkrafter på 300-400 ton, som också borde ha hörts som släggslag 
ombord Appendix 2, utan att ha skadat visiret och som borde lett till att fartyget saktade ner. 'Estonia' var å 
andra sidan ansedd som en bra båt i sjön som klöv vågorna fint - precis som systerfartyget 'Diana II'. 
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Det är ytterst sannolikt att kommissionen fejkat utredningen, att ange att stötkraften var >700 ton, vilket 
behövdes (trodde Kommissionen) för att visiret skulle ha slagits av i vertikalled. 

Man hade ju meddelat detta redan tre veckor efter olyckan. Det är ju annars möjligt att visiret hängde kvar i 
överbyggnadens däck, när 'Estonia' sjönk och fick sprängas loss under vattnet. 
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2.11 VISIRETS OCH MAYDAY'S POSITIONER 

Med tanke på visirets position vis-à-vis positionerna för Mayday och vraket - se figur 2.26 - är enda 
möjligheten, om olyckan skedde som föreslagits av Kommissionen, att visiret föll av underväg (kl. 01.15, kurs 
287/9°) fast garaget hade börjat vattenfyllas betydligt tidigare, färjan började gira 120° åt babord (kl. 01.17/8, 
med ökande slagsida åt styrbord, babords roder och propeller ovan vatten och maskiner som stoppade ett par 
minuter efter kl. 01.18!) och stannade söder om ursprunglig kurs där Mayday sändes kl. 01.22/4. 

Denna manöver är omöjlig.  

Det finns varken tid eller fysiska möjligheter att fartyget kan gira så. Kommissionens förslag är en skamlös 
förfalskning 1.9. Och just därför tvingades Kommissionen att förfalska de överlevandes vittnesmål! Därför är 
också visirets position falsk. Visiret lokaliseras sannolikt hängande på vraket och sprängdes sedan loss under 
vatten. 
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2.12 ÖVERLEVANDES VITTNESMÅL VISAR ATT KOMMISSIONEN HAR FEL! 

Kommissionen föreslår att vatten först översvämmade överbyggnaden och att vatten sedan läckte ner till däck 
1 nere i skrovet och varnade passagerare - innan slagsidan uppstod. Då måste vatten i överbyggnaden ha runnit 
igenom låsta och stängda branddörrar med 25 cm höga trösklar som sitter nära centerlinjen i trapphuset på 
däck 2 (bildäck). Det behövs cirka 600 ton med vatten för att nå upp över tröskeln (20 cm vatten på ett 
horisontalt bildäck). 

Vattnet på bildäcket i överbyggnaden hamnar dock på lägsta punkten, dvs styrbordssidan för- eller akterut 
och ökar krängvinkeln och trimmet på fören och aktern, så att branddörrarna alltid är i ett torrt läge ovanför 
den sneda vattenkilen på däcket (förutsett att vädret är lugnt). 

Man säger att skeppets stabilisatorfenor lyckades upphäva krängmomentet av vattnet i garaget och hålla 
skeppet upprätt. Det stämmer inte helt - med 600 ton vatten på bildäcket trimmar 'Estonia' och allt vatten 
hamnar längst förut eller akterut på bildäcket i överbyggnaden - genom fartygets rörelser svallar vattnet på 
bildäck framåt och bakåt. Stabilisatorfenor reducerar enbart fartygets rullning och har ingen inverkan på 
trimmet. Därför skulle vattnet i överbyggnaden aldrig ha runnit ner till däck 1 i trapphuset och ut i korridorerna 
på däck 1 styrbords sida, där det observerades (kl. 00.54). Om nu så ändå vore fallet, då verkar det logiskt att 
anta att visiret hade fallit av kl. 00.45 (och inte kl. 01.15). Det är omöjligt, eftersom färjan då skulle ha befunnit 
sig cirka sex kilometer väster om visirpositionen, när slagsidan uppstod (kl. 01.02/5 eller 01.15). 

Det är alltså troligare att 'Estonia' var läck. 

TVÅ SMÄLLAR, SNABB SLAGSIDA OCH VATTEN PÅ DÄCK 1 

I Henning Wittes bok 'Sänktes Estonia?' (27) återges vad Carl Övberg upplevde när han vaknade i sin hytt på 
däck 1 under bildäcket. Hytten var belägen över det utrymme där Sillaste säger sig ha arbetat vid samma 
tidpunkt och cirka 20 meter för om kontrollrummet där Treu och Kadak befann sig 1.48: 

"Strax före kl 01.00 hörde Övberg en kraftig smäll eller krasch varvid hela skrovet riste till. Det var ett starkt 
metalliskt ljud. Smällen var så våldsam att Övberg liknar den vid en kraftig grundstötning. Han blev än mer 
uppmärksam, då han inte kände igen detta ljud och inte kunde lokalisera det. Ungefär en halv minut till två 
minuter senare hörde han ytterligare en smäll som var ännu kraftigare och som medförde att båten reste sig i 
fören så att Övberg kastades bakåt mot hyttväggen.100 Nu begrep han att någonting allvarligt hade hänt. Han 
klädde snabbt på sig byxor, skjorta samt jacka och lämnade hytten för att sedan springa uppför trappan … Precis 
när han kommit ut i korridoren utanför hytten, kände han att båten en kort stund gungade ner med aktern för att 
omedelbart därefter vrida sig och få slagsida mot styrbord.  

Ett flertal personer sprang omkring i korridoren och han uppfattade det som om panik redan hade utbrutit och folk 
letade efter trappor som ledde uppåt. Övberg kände båten väl och visste var trappan var belägen så att han 
omedelbart kunde bege sig dit. Den enda person han såg i närheten av trapporna på väg upp till bildäck, var en 
äldre man som hade svårigheter att röra sig. Övberg hade ingen möjlighet att hjälpa honom. 

På väg uppför trappan någonstans mellan däck 1 och däck 2 (bildäck) fastnade Övberg med jackan i trappans 
handräcke varför han vände sig om. Han såg då att vatten trängde in längst ner på däck 1. Stora vattenmängder 
sprutade ur de krökta ventilationsrören (jfr intervju KC/WH 3.18) som finns i korridorerna på däck 1. Samtidigt såg 
han vatten tränga ut i korridoren under hyttdörrar på däck 1. Det hade gått uppskattningsvis en till två minuter 
från det att Övberg lämnat sin hytt och fram till det att han uppmärksammade vattnet. Jag frågade uttryckligen 
om han stigit i vatten när han lämnade sin hytt men så var inte fallet.  

(Ingen från polisen eller senare från haverikommissionen har frågat Carl Övberg närmare om hans iakttagelser av 
vatten på däck 1. Tvärtom har ordföranden i den svenska haverikommissionen Olof Forssberg nekat 
kommissionens marinpsykolog Bengt Schager att förhöra de överlevande vittnena. Forssberg ansåg att det räckte 
med polisförhöret.) 
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Efter den andra stora smällen började båten få slagsida mot styrbord. När Övberg på sin väg uppåt befann sig 
mellan däck 2 och däck 5 rätade båten upp sig en kortare stund. (Inte heller denna iakttagelse har rönt något 
intresse eller väckt några frågor från haverikommissionens sida, trots att Övberg har ett tydligt minne av den 
tillfälligt återvunna stabiliteten.) Därefter, dvs när Övberg befann sig ungefär i höjd med däck 5, fick båten 
återigen slagsida mot styrbord. Slagsidan ökade alltmer och när han nått upp till däck 7 återfick båten ännu en 
kort stunds stabilitet, dvs båten krängde fram och tillbaka med ca 20° krängningsvinkel. Detta hjälpte honom att 
vid en tillbakarörelse hoppa till dörröppningen, förbi kön av människor som försökte ta sig ut via en 
människokedja. Båten krängde fortfarande och från och med den sista tillfälliga stabiliteten ökade nu slagsidan 
påtagligt mycket snabbare. När Övberg var på väg uppför trapporna rådde full panik, barn och vuxna ramlade 
omkull och skrek." 

En annan överlevande (MÖ) är helt säker att slagsidan uppstod kl. 01.02, när hans väckarklocka trillade i 
durken pga slagsidan och stannade. Det struntade Kommissionen i också. MÖ hade sedan stora svårigheter 
att först öppna hyttdörren, som var blockerad av bagaget, och att senare ta sig från korridoren till trappan 
över det öppna golvet i trapphuset. 

Många överlevande som kom från alla sex vattentäta utrymmen med hytter på däck 1 nere i skrovet har sagt 
att det var vatten på golvet/durken där före kl. 01.00. Det verkar som om vatten observerades i det absolut 
förligaste utrymmet och i ett utrymme 50 meter akterut, strax för om maskinkontrollrummet, vid ungefär 
samma tidpunkt. 

Ett par passagerare på däck 1 lämnade sina hytter tidigt, eftersom de anade att något var allvarligt fel och tog 
sig upp till däck 5 och klagade på vatten på däck 1 - inte om vatten som rann ner från bildäck i trapphuset till 
däck 1. En passagerare från däck 1 gick upp ända till öppna däck 7, innan slagsidan uppstod. Ett 
oproportionerligt stort antal överlevande hade hytter på däck 1 (33% - 46 av 137) även om hälften inte befann 
sig i hytterna på däck 1, när slagsidan uppstod. 

TVÅ KRAFTIGA SMÄLLAR 

Ett annat vittnesmål har tillsänts författaren via email av AE: 

"Själv hörde jag vid 1-tiden två kraftiga smällar som fick mig att nästan ramla ur sängen i min hytt på fjärde 
däck, nästan längst föröver på babordssidan.  

Jag kände att någonting inte stod rätt till så jag tog på mig byxor och skjorta gick upp för att försöka få tag i 
någon, som kunde berätta vad som har hänt. Jag trodde att bilar hade kommit på drift i lastrummet och rullade på 
golvet och slog mot skrovet. Jag tittade ut i korridoren, där var alldeles lugnt. Ingen syntes till. Jag gick ut i 
tvärkorridoren för att leta efter dörren till bildäck men kunde inte hitta den. Istället fortsatte jag i mittkorridoren 
akterut mot entréhallen. Innan jag kom fram kändes en skakning och 'Estonia' krängde till och fick några graders 
slagsida. Jag stannade upp ett ögonblick för att sedan fortsätta mot entréhallen. Jag började gå uppför trapporna.  

Precis när jag är i sista trappan upp mot 6:e plan började båten kränga och rista ännu kraftigare och det blev 
mer slagsida åt styrbord. Jag stannade upp i trappan och höll mig i trappräcket. Jag hörde glas krossas från 
butikerna på 5:e däck. Då lossnade plötsligt en stor dryckesautomat från väggen och gled med stor fart på 
golvet över till den andra sidan, från babord till styrbord.  

Då insåg jag att det här kunde gå åt pipan. Jag måste ut till varje pris! Jag fortsatte att ta mig upp mot 7:e plan. 
Och plötsligt började trappan bakom mig fyllas av folk. Det var människor, som kom från restaurangen på 6:e 
plan. Jag var en av de första som kom upp på 7:e plan. Men fler och fler strömmade till. Vi hjälptes åt att få upp 
sidodörren till babords sidodäck. Jag tog mig fram till skåpet med flytvästar och slängde ut till folk omkring mig. 
Nu lutade båten ~30°. "Det här är allvar", minns jag att jag tänkte samtidigt som det kändes overkligt. Efter en 
stund kände jag att det var för mycket folk runt omkring mig, jag kände mig trängd. Jag tog då en flytväst och 
drog mig föröver och till sist hamnade jag under stativet till de uppblåsbara livflottarna under och strax bakom 
kommandobryggan. Med denna slagsida upplevde jag att båten hade tappat farten och att den i princip låg och 
krängde och "guppade" i vågorna. Jag minns att jag kände att den snart skulle falla på sidan, vilket den ju senare 
också gjorde. Jag uppskattar tiden från jag kom ut fram till den föll till ~25-30 minuter."  

I ett senare mail säger AE: 
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"Att bl.a. jag är så säker på mina uppgifter är att jag redan fredagen den 30 september 1994 berättade min 
upplevelse för press och tv vid en presskonferens på min arbetsplats, alltså innan polisförhöret. Det var naturligtvis 
mest regionala och lokala media närvarande, men jag tror inte så många överlevande berättat upplevelserna 
offentligt, så nära efter olyckan. Möjligtvis Kent Härstedt och Sara Hedrenius som ju blev väldigt 
uppmärksammade i riksmedia. Mitt polisförhör är gjort den 4 oktober och jag säger inget annat där, snarare mer 
detaljer. Idag har jag kollat på dessa separat inspelade inslag, som sändes i Carlskoga-TV, Tvärsnytt och TV4 
Värmland och tidsuppgifterna och händelseförloppet uppger jag även där väldigt noggrannt. Jag anser att dessa 
inslag är klara bevis. De har ju sänts samma dag de spelades in, men jag tror definitivt inte någon av 
haverikommissionens medlemmar har sett dem. Vad jag förstår så har många upplevt den första krängningen 
något olika. Själv var jag ju då i mittkorridoren och tyckte nog inte att den var så kraftig. Dock kan ju det bero på 
egenskapen som om man tänker sig att stå på ledpunkten på en gungbräda.  

Ett antal grader i den positionen märks ju mindre än om man är ute vid sidan i båten.101 När jag sedan kom i 
trappan på väg upp till 6 våningen blev ju slagsidan så kraftig att ex.vis dryckesautomaten gled iväg på golvet. Det 
var ju nu som det stora kaoset började, vilket beskrivits av alla med olika upplevelser beroende var man befann sig 
på fartyget." 

Alltså - AE är helt på det klara med att det var två oförklarade smällar/kraschar strax före kl. 01.00 och att 
plötsligt var det stor slagsida strax efter kl. 01.00, precis som de flesta andra överlevande passagerare 2.1. 
Samtidigt noterade personer vatten på däck 1 under bildäcket. Att förlusten av initialstabilitet - slagsidan - var 
ett resultat av läckage är därmed mycket sannolikt. Man undrar så här fyra år efter olyckan, hur Forssberg & 
Co. kunde ignorera vittnesmål av AEs typ 1994. 

Ett annat vittne - RS - har meddelat författaren att han hörde de två smällarna innan slagsidan uppstod, då han 
befann sig i aktra delen av Admirals Pub (på däck 5), precis vid scenen. Det var strax före kl. 23.55 (svensk tid), 
dvs kl. 00.55 estnisk tid. Strax efter flyttade RS till precis motsatt del vid utgången från puben. Den delen var 
näst intill tom. Rummet delades av en spalje. Kl. 23.55 svensk tid satte RS sig i en fåtölj där, och en av hans 
arbetskamrater sade godnatt. RS tittade på en klocka på väggen vid utgången och kommenterar för henne att 
hon skulle stanna till midnatt svensk tid, dvs kl. 01.00 estnisk tid. Ungefär vid denna tid gjorde i RS tycke 
'Estonia' en kursändring. Tidigare hade rörelsen mest varit i längsled (för/akter). Fartyget började efter cirka 5-
10 minuter alltså någon gång mellan 01.00-01.05, troligtvis närmare kl. 01.05, att röra sig i en jämn rörelse mot 
styrbord. Detta är vad RS tolkar som en kursändring. Kraftig sjö först i längsled, sedan i sidled. RS tyckte att 
krängningen var kraftig men inte olycksbådande. 

Fartyget rätade upp sig i horisontalläge, och det var då som fartyget inte krängde lika mycket till babord, som 
RS blev rädd. I stället för att kränga åt babord efter ett kort stopp i horisontalläge, så krängde 'Estonia' åter 
mot styrbord. Detta skedde mycket kraftigt, så att RS under rörelsen mot babord beordrade sina 
arbetskamrater att hoppa upp i den fasta soffa, som de hade mitt emot bordet. 

De gjorde detta och höll i varandra, medan inredningen och annat for mot styrbord. RS sade högt att skeppet 
hade gått på något. 

"Håll i er, vi måste ut, spring, så snart hon rätar upp sig, mot dörren. Sedan är det bara ut och upp på däck som 
gäller, se inte bakåt", 

är vad RS kan ha ropat. 

RS bedömmer att den första slagsidan uppstod cirka kl. 01.05. Krängvinkeln var svår att uppskatta i ett rum, 
men var kanske 20-25°, alla föremål så när som på glas stod kvar i början. Krängningen var en jämn rörelse 
under cirka 90-120 sekunder. Den andra slagsidan, den som aldrig rätades upp var större än den första. Allt 
som var löst for iväg mot styrbord. Bord, fåtöljer, i princip allt som inte var fastskruvat hamnade i styrbords 
lä. Fartyget rätade sedan upp sig, så att det var möjligt att ta sig till dörren ut i ett trappschakt. 
Uppskattningsvis tog det cirka 2-3 minuter. RS minns att det var vatten upp till fönstret, där han nyss suttit - vitt 
skum men mestadels bara vatten. RS uppskattade krängvinkeln att vattenlinjen nog inte var långt borta. RS 
fruktade att färjan kanske redan nu hade vattenfyllts till stor del. (Slagsidan måste vara >35° för att vatten skall 
nå upp till fönstren i sidan). De flesta av gästerna i puben och inredningen låg i en hög mot skottet i puben på 
styrbordssidan. 
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RS sprang mot utgången i kraftig "uppförsbacke" och hans kamrater kom efter. Vid dörren krängde 'Estonia' 
igen, så de höll i varandra och i dörrposten. 'Estonia's läge stabiliserades i horisontalplanet igen och de kunde 
rusa från dörrposten till trappräcket, som ledde upp i fartyget. De fick sedan hålla i räcket för att ta sig upp. RS 
tror att det kan ha tagit 3-4 minuter att ta sig ut. I korridorena på vägen upp stog människor och ibland tappade 
de taget och for handlöst i fartyget. En coca-cola apparat kom strax utanför entren till puben flygande utan 
kontakt med durken. De blev fördröjda vid dörrarna mot däck 7. De försökte bilda en kedja för andra där, men 
det blev hotfullt, så de tog sig ut. Då var det svårt att ta sig ut, men i ett senare skede, så gick det tydligen 
lättare för andra. 

RS och hans kamrater blev separerade, men RS och Y blev ett team som höll ihop. RS försökte öppna skåp med 
livvästar och rökte en halv cig. RS hade då följande häpnadsväckande upplevelse:- Ur samma trappschakt som 
RS kommit upp ur, kom det några enstaka personer och två 'klungor' med kanske 8-10 personer i varje. I den 
andra kom 2-3 killar, 20-25 år, RS tror de var tre, men två såg RS slita guldkedjor från folk. Fartyget gungade och 
vattenytan var ganska nära på styrbordssidan. Enligt RS gick det att förflytta sig upprätt mestadels av tiden, 
med lite koll på något att ta tag i om det skulle behövas. Efter att belysningen och även nödbelysningen 
slocknat, så klättrade RS och Y på en trappa i sidan till helikopterdäck 9. Samtidigt lossnade saker på relingen 
och "regnade" över många som lyckats komma ur fartyget och skadade dessa svårt. Slagsidan var då kanske 70-
80 grader. 

När RS var på helikopterdäck (däck 9) observerade han två personer, en lång och en kort, vid skorstenen. Den 
korte skrek "water is coming in on cardeck", men tystnade efter att ha fått ett slag i ansiktet av den andre. Då 
var slagsidan cirka 90 grader och de två personerna kunde bara röra sig på själva skorstenen. Slagsidan ökade 
åt styrbord och skorstenen kom i vatten.102 Efter att skorstenen kylts bildades ett kraftigt vitt rökmoln. RS 
uppskattar/gissar att tiden då var cirka kl. 01.20-01.25. RS och Y kände att de inte kunde vara kvar ombord. De 
upplevde att 'Estonia' började rulla runt helt och hållet, så de beslöt sig för att hoppa i lovart (dvs snett akterut 
med skorstenen bakom sig till vänster). RS var aldrig ute på babords fartygssida (som var i lä och befann sig 10 
meter ovanför RS, som ju var uppe på översta däck i lovart och som vara smalare och som kom under vatten 
innan babordssidan - förf. observation). En våg förde dem bort och ner på cirka 8-10 m djup. Det vet RS för han 
är/var dykinstruktör med cirka 1000 dyk - RS fick tryckutjämna cirka 5 ggr när han drogs ner under ytan. 
Fartyget sjönk kanske 15 minuter senare, enligt RS. RS var rädd att sugas med när fartyget sjönk och undrar 
fortfarande varför 'Estonia' sjönk. På författarens fråga om han tror att ett fartyg som 'Estonia' sjunker med 
vatten ovanpå bildäck, svarar RS att han tror det slår runt och flyter upp och ned. 

RS visste att det fanns flytvästar i hytterna, men att det naturligtvis inte var möjligt att gå dit och hämta dem. 
RS fick tag i sin flytväst på däck 7. Fyra arbetskamrater hjälptes åt att ta på flytvästarna samt säkra dessa i 
livremmar etc. De sa att drunknar de, så skall de åtminstone hitta kroppen. 

Hur Kommissionen under fyra år kunde ignorera RS vittnesmål är konstigt. Kommissionen har aldrig kontaktat 
RS, trots att han bor i Stockholm. RS fattade genast att något var fel, när den stora slagsidan plötsligt uppstod 
och lyckades ta sig ut. På däck 7 röker han en cig - lugnt - för att överblicka situationen. Det tyder på 
sinnesnärvaro. RS historia att två personer rånar andra, kvinnliga passagerare är därmed trolig. Mycket märkligt 
händer under paniken, när ett skepp sjunker. RS klättrar upp till däck 9 med Y. Däck 9 lutar naturligtvis vertikalt 
ner i vattnet vid denna tidpunkt - slagsidan är 90 grader - och RS och Y står troligtvis på babords däckshussida 
mellan däck 7 och 9. De ser två andra personer som står på skorstenen, som snart kom under vatten. Strax 
därpå var däck 9's babordskant i vattenlinjen och RS och Y slapp hoppa ner i sjön. Mellan några vågor som rullar 
in över sidan mellan däck 9 och 7 simmar RS och Y bort från 'Estonia'. Naturligtvis rullar en stor våg över dem 
och försöker dränka dem. Men RS överlevde. Y drunkande. Kanske bidrog en felaktig flytväst till det. Tyvärr har 
Kommissionen aldrig frågat RS om vad han upplevde. Slutrapportens (5) kapitel 13.2.1 är en förolämpning. 
Kommissionen skriver att de överlevandes vittnesmål skulle ha förvanskats av långvarig ångest, utmattning och 
stress (och kan därför inte tas på allvar!). Läser man kapitel 6 i slutrapporten vad kommissionen anser hände i 
Admirals Pub på däck 5, där RS var, och på däck 4, där AE var, och jämför med ovan är det lätt att dra slutsatsen 
att Kommissionen manipulerade hela händelseförloppet och inte vågade möta RS och AE öga mot öga. RS' och 
AE's reaktioner och vittnesmål bör nämligen tas på allvar. RS tidsangivelse är mycket tillförlitlig - slagsidan 
uppstod strax efter midnatt svensk tid. Därför vägrade Kommissionen lyssna till överlevande passagerare. 
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Katastrofspykolog Lars H. Bergström säger att minnesbilder av olyckor blir plågsamma och han har följande 
uppfattning om typiska katastrofreaktioner: 

"Vid en katastrof mobiliseras överlevnadsreaktioner. De omedelbara reaktionerna innebär en skärpning av alla 
sinnena, mobilisering av fysisk energi. Priset är att minnesbilder etsar sig fast. Bilder från traumat lever sitt eget liv 
- även efter katastrofen … I kritiska situationer använder du all din erfarenhet. Sinnena är maximalt skärpta och 
bearbetar all information som du har samlat under ditt liv. Människor som upplevt katastrofer, beskriver det som 
"ett jordskred av tankar", den här skärpningen bidrar till att tidsupplevelsen sträcks ut. Allt sker i ett annat tempo. 
Tidsuppfattningen ändras i en katastrofsituation. Allt sker i ultrarapid, beroende på att hjärnan fryser bilderna. På 
så sätt kan information bearbetas och plockas fram ur individens levnadshistoria. Reaktionen har ett rent 
överlevnadsvärde. Information komprimeras, processas med hjälp av all samlad kunskap och erfarenhet som 
individen kan uppbringa. Hjärnan plockar fram relevant information som kan användas i krissituationen. Den är i 
stånd till att snabba upp informationsbearbetningen, inte sekventiellt, utan parallellt (livet passerar revy). Det här 
är en av orsakerna till att det under behandlingen av psykiska skador av katastrofer, blir så viktigt att hjälpa 
personen med vad som ledde fram till slutresultatet. Ofta är personen uteslutande upptagen med det allra sista, 
allt som hörde ihop med att överleva situationen".  

CÖs, RS och AEs vittnesmål visar kristallklart att det aldrig var en droppe vatten på bildäcket. Anledningen är 
helt enkelt att om det hade varit vatten på bildäcket, så hade 'Estonia' aldrig rätat upp sig med ökande 
mängder vatten ovanpå bildäck - hon skulle ha fortsatt att kränga under 60 sekunder, tills hon tippade upp 
och ned och CÖ, RS och AE skulle aldrig ha kommit ut.  

Men nu hände något annat - fartyget rätade upp sig, så att de kunde komma ut! Vad RS upplevde som en 
kursändring kl. 01.00-01.05, förklarar vad som hände - fartyget hade vattenfyllts i flera utrymmen under bildäck 
och förlorade först initialstabiliteten. Förlorad initialstabilitet innebär att fartyget rullar lättare, längre och 
långsammare - utan kursändring. Till slut är initialstabiliteten noll, pga allt fritt vatten som skvalpar runt i 
kölsvinen och fartyget kränger till ett nytt jämviksläge men slår inte runt, eftersom vattnet under bildäck trycks 
upp mot bildäcket underifrån, vilket stoppar krängningen 2.17. Samtidigt kan fartyget kränga ordentligt, pga 
yttre krängande vågkrafter, eftersom den förlorade initialstabiliteten inte rullar tillbaka skeppet så snabbt. 
Däremot är det ingen risk att fartyget slår runt det är ännu stabilt. Men det är svårt att komma upp och ut! 

--- 

100 Övberg befann sig i hytt no. 1049, en tvåbäddshytt (med under- och överslaf tvärskepps förut). Två klädskåp täckte babordsväggen. 
Övberg kastades alltså mot den plana styrbordsväggen eller den plana, aktra tvärskeppsväggen, där dörren satt.  

101 Saken är inte så enkel. Fartyget kränger kring vattenlinjen (ledpunkten) och AE befann sig cirka 8 meter över vattenlinjen/ledpunkten. 
Vid krängning säg 30 grader borde AE's förflyttning på däck 4 vis-à-vis ledpunkten ha varit >4 meter åt sidan och han skulle ha kastats in i 
styrbords korridorvägg. Troligtvis var det inte den första krängningen som AE upplevde i korridoren utan rullning med reducerad 
initialstabilitet figur 2.16.2. 

102 Skorstenen pekade nu rätt mot vinden och fartyget hade >90 graders krängning. 
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2.13 INGEN SÅG LJUSET I GARAGET! 

Om visiret var avslaget och rampen utdragen redan kl. 01.15 är inte bevisat. Men enligt alla uppgifter gick 
elströmmen i hela fartyget i minst 10-15 minuter efter slagsidan uppstod, dvs generatorrummet på däck 0 
under maskinkontrollrummet på däck 1 var fortfarande torrt. Belysningen var också påslagen i garaget och ljus i 
garaget var en förutsättning för att TV-övervakningen skulle fungera. Utan ljus skulle man inte se något på 
övervakningsmonitorerna som maskinrumsbesättningen meddelat. 

Om visiret verkligen hade slagits av och om rampen verkligen hade dragits ut borde alltså ljuset i garaget ha 
strömmat ut genom rampöppningen och belyst havet utanför, men ingen har rapporterat något sådant.   

Alla färjor har just gardiner för fönsterna i däckshusets förskott med en notis om att de skall vara fördragna på 
natten för att inte störa besättningens mörkersyn på bryggan. Belysningen på bryggan är naturligtvis avstängd 
av den anledningen. 

Det kan ju ha varit på det viset att besättningen på bryggan inte hörde när visirlåsen, etc. bröts sönder, visiret 
trillade av och rampen revs upp, men att de såg ljuset strömma ut från garaget och belysa de stora vågorna 
som man körde in i och därför försökte stanna och gira (babord?), men Kommissionen har aldrig antytt något 
sådant. 

Sedan bröts strömmen, det var vatten i generatorrummet på däck 0 och fartyget var på sidan. Flera personer 
säger sig ha sett att visiret då var försvunnet, fast det naturligtvis kunde ha hängt kvar på styrbordssidan. 
Intressant nog har ingen överlevande meddelat att de sett den 7,3 meter långa rampen sticka ut från fören. 
Rampen borde ju ha varit vidöppen då och man skulle kunna sett rätt in i garaget. Rampen kunde ju bara ha 
stängt sig själv (av sin egen vikt) när fartyget hade krängt upp och ned. 

  

  



414 
 

2.14 INGEN HÖRDE NÄR VISIRLÅS OCH ANNAN UTRUSTNING BRÖTS SÖNDER 

Kommissionens olycksorsak innebär att inledande händelser - upprepade 700 tons vågkrafter, visirlås och 
gångjärn går sönder, däcksplåtar rivs upp, visiret slår upp och ned, visiret stöter mot rampen, rampen rycks från 
sina lås, etc. - måste ha ägt rum när inga andra ovanliga händelser observerades ombord, innan slagsida 
uppstod. 

Alla dessa händelser leder till enormt kraftiga dån och oväsen, men ingen hörde någonting (utom en smäll kl. 
00.40 och de två smällarna strax före kl. 01.00). Linde hörde en smäll ... men sedan var det tyst i fem 
minuter. 

Kommissionen hävdar förstås att flera passagerare och besättningsmän hörde kraftiga smällar, 'buller', från 
fören i tio minuter kl. 01.02-01.12 - när visiret slog upp och ned mot förpiksdäcket - och att sedan de två 
kraftiga smällarna tydligen var visirutrustning som gick sönder - låsen? - men det är önsketänkande och 
efterkonstruktion 1.9, 3.7. Det stämmer inte heller med expert Schagers vittnessammanställning och 
överlevandes berättelser 2.1. Sunt förnuft visar att Kommissionens olycksförlopp är en uppfinning att vilseleda 
allmänheten. 
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2.15 STÖTKRAFTER PÅ FÖREN ÖVER VATTENLINJEN 

1971 arbetade författaren för klassningssällskapet Lloyd's Register of Shipping, London, som inspektör och 
ombads undersöka ett stort antal olyckor, där bogen över vattenlinjen på tankers och bulkfartyg skadats. Vi 
fann att skadorna berodde på kortvariga stötkrafter, liknande slag mot fartygsbotten i hårt väder (som 
författaren hade studerat som assistent vid Webb Insitute of Naval Architecture, USA, 1968). Dessa stötkrafter 
mot bogen ovan vattenlinjen ökade, när vinkeln mellan förskeppsplåten och vattenytan minskade, och när 
förskeppsplåten var planare (mindre rundning). Stötkraften kunde vara tio gånger större än den regelbundna 
eller oregelbundna externa hydrodynamiska vågkraften men med kortare livslängd. Stötkraften är i själva 
verket luft som stängs inne mellan vattenytan och skrovplåten och som komprimeras till 10 bar och orsakar ett 
kortvarigt övertyck. Trycket kan sedan deformera plåten och spant bakom plåten. Sedan är energin förbrukad. 
Det innebär att stötkraften (det höga lufttrycket) enbart orsakar mindre skador där den appliceras. 

När 'Estonia' krängde >40-50 grader åt styrbord, var vinkeln mellan visir och vatten nästan 0 grader - dvs helt 
plan mot havsytan, och därför kunde stora stötkrafter (lufttryck) uppstå på visiret, när visirsidan slog i havsytan. 
Kommissionen har inte undersökt, om visiret skadades på det viset. Det är osannolikt, eftersom trycket enbart 
skulle ha deformerat ytterplåt och spant. Kraften/energin är sedan förbrukad och kan inte, t.ex. riva sönder lås 
och gångjärn. Oavsett detta skulle visiret sedan ha hängt kvar med hjälp av lyfthydrauliken, när slagsidan var 
>110 grader, dvs när fartyget sjönk. Visiret skulle senare ha sprängts loss från vraket under vatten efter 
olyckan. 
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2.16 ESTONIAS STABILITET OCH HUR SLAGSIDAN UPPSTOD 

Skeppet var inte fullt lastat den 27 september 1994. I kapitel 3.7.3 i slutrapporten (5) sägs att en ny trim och 
stabilitetsbok togs fram och godkändes av Bureau Veritas i samband med flaggbytet (januari 93) (finns ej i 
slutrapportens supplement). Emellertid framgår det av kapitel 3.6.2 i (5) att fartyget endast erhöll provisoriska 
certifikat PSSC och LL, vilka utfärdades senaste gången i juni respektive september 1994, eftersom (ytterligare?) 
en ny trim och stabilitetsbok hölls på att tas fram då, dvs 'Estonia' saknade permanenta certifikat vid olyckan. 

Att lasta en färja är emellertid inte speciellt svårt - hundratals färjor lastas, ofta flera gånger varje dag, så en 
lastmanual är knappast nödvändig. Antag att det var cirka 500 ton bränsle ombord, ett par 100 ton färskvatten, 
omkring 1 000 ton last (cars, lorries, trailers) och 100 ton passagerare och bagage och att babords trimtank var 
full, 185 ton, för att balansera tung last på styrbordssidan. Då är dödvikten (dwt) cirka 2 200 ton och 
djupgåendet (d) cirka 5,1-5,2 meter. 'Estonia' var inte fullt lastad! Hon kunde lasta minst 800 ton till för 
maximalt djupgående 5.56 meter. Däck 1 under bildäck befann sig då under vattenlinjen. Bildäcket och 
överbyggnaden är cirka 2,5 meter över vattenlinjen 2.17. 

Vad som händer när vatten lastas på bildäck i överbyggnaden, när det kommer under vatten i sjögång, visas i 
fig. 2.16.1 och beskrivs nedan.  
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INTITIALSTABILITET MED OSKADAT SKROV 

Med sin stora bredd (B) hade 'Estonia' alltid bra inbyggd initialstabilitet. Om vatten forsar upp och in på 
bildäcket i överbyggnaden 2,5 meter övervattenlinjen, pga framfart och sjögång, så kränger skeppet cirka 10 
grader, när 600 000 liter, en enorm mängd vatten, har lastats där - se fig. 2.16.1B. Vattnet rinner inte ner till 
däck 1, eftersom öppningarna (branddörrar och trapphus) till däck 1 på däck 2 (bildäck) är på det torra i 
centerlinjen och försedda med 25 cm höga trösklar. Så fort färjan stannar, rinner emellertid allt vatten ut 
igen! Vi antar att färjan har framfart och att mer vatten kommer in. 

Det krävs cirka 1 200 ton vatten, en otrolig mängd vatten, på bil/garagedäck 7,62 meter ovan kölen för att 
kränga skeppet 18-20 grader åt styrbord. Vattnet, 1 200 ton, bildar då en 2,8 meter hög kil med basen mot 
överbyggnadens inre styrbordssida med hävarm cirka 7,5 meter som kränger skeppet. (Ett antal stora lastbilar 
var parkerade vid styrbordsidan - vattnet fyller utrymmena under och vid sidan av lastbilarna helt, och 
vattenkilens tyngdpunkt förskjuts inåt) - se fig. 2.16.1C. Denna kils spets är flera meter från skeppets centerlinje 
och nästan en meter under branddörrarnas trösklar nära centerlinjen, när skeppet har krängt. Litet vatten 
rinner ut ur garaget genom de avlopp som finns i det för övrigt vattentäta däcket. Ju mer vatten som kommer 
in i garaget, ju mer kränger 'Estonia', och däckshuset, helt otätt, ovanpå överbyggnaden vattenfylls, fig. 
2.16.1D, när krängningen är 34 grader. 

Då tippar 'Estonia' upp och ned - kapsejsning! 

Den rätande hävarmen (i krängt läge) GZ (GZ är det horisontella avståndet mellan fartygets tyngdpunkt G och 
fartygets flytkraftscentrum B är nämligen noll. Hela däckshuset vattenfylls snabbt, figs. 2.16.1E/F eftersom det 
inte är varken vädertätt eller vattentätt. När 'Estonia' hade tippat 90 grader - ostabilt läge, GZ <0 under ett par 
sekunder - borde hon ha flutit med centerlinjen och öppningarna ner till däck 1 en, två meter ovan vattenlinjen, 
fig. 2.16.1E. Inget vatten kunde ha runnit ner till däck 1. Sekunden efteråt flyter 'Estonia' upp och ner. Skrovet 
kunde omöjligen vattenfyllas uppifrån under den korta tiden! 

Emellertid stannade 'Estonia' efter ett par minuter efter första slagsidan utan att kapsejsa och då borde allt 
vatten ha runnit ut igen. 

FARTYGET FLYTER PÅ DÄCKSHUSET? 

Svenska sjöfartsverket har i ett brev 2000-12-15 Beteckning 0799-0036172 till Näringsdepartementet 
kommenterat ovan med att: 

'Sjöfartsinspektionen vill understryka att man i läckstabilitetssammanhang inte får räkna med en flytkraft i en 
överbyggnad (sic - man menar däckshus) på ett fartyg, om den inte är vattentät. Den är på färjor inte vattentät för 
där finns dörrar, som är lätta att öppna, där finns fönsterrutor som inte tål vattentryck etc. Det förhållandet att 
man inte får från säkerhetsmässiga utgångspunkter räkna med flytkraften i en överbyggnad (dvs däckshus) 
utesluter emellertid inte att det faktiskt finns en sådan. Det gör det (sic) och bl.a. därför är haverikommissionens 
beskrivning av haveriförloppet mycket trolig'. 

Naturligtvis finns det ingen flytkraft i ett icke vatten/vädertätt däckshus. Kommissionen anser därför i (5) att 
däckshuset - dvs däck 4-7 inte är vattentätt utan vattenfylldes med 7.000 ton/min under två minuter nitton 
minuter efter slagsidan cirka kl. 01.30-01.32, dvs med 14 000 ton vatten 3.12, men att sedan denna hastiga 
vattenfyllnad av däckshuset plötsligt (?) avstannade, så att fartyget flöt stabilt ytterligare 20 minuter, och 
Sjöfartsverket anser också att det fanns en mystisk flytkraft i däckshuset (inte överbyggnaden/bildäcket som ju 
redan var vattenfyllt) som hindrade att fartyget slog runt och flöt upp och ned. Hur denna mystiska flytkraft 
uppstod och vad den bestod av måste naturligtvis utredas för förbättrad sjösäkerhet (den existerar ej - 
Kommissionens utsaga är ren förfalskning!). 

Även Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, som i april 2001 fått uppdrag av svenska regeringen att förklara 
vattenfyllnad och sjunkning, anser att 'Estonia' flyter på det initialt helt vattentäta (lufttäta!) däckshuset. 
Däckshuset vattenfylls sedan enligt SPF mycket långsamt, 12-17 minuter, genom några intryckta dörrar och 
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fönster i däckshussidorna. Det leder emellertid inte till kapsejsning enligt SPF. Anledningen är att SPF hävdar att 
det finns ventilationskanaler/öppningar i överbyggnadens sida, som leder ner i skrovet, och att skrovet, som 
'Estonia' flyter på, samtidigt vattenfylls genom dessa öppningar 1.51. Utsagan är falsk - det finns inga stora 
ventilationskanaler/öppningar i sidan. Varken Sjöfartsverket eller SPF kan förklara varför vattnet i 
överbyggnaden inte rann ut igen när 'Estonia' hade stannat. 

FARTYG FLYTER PÅ SKROVET ENLIGT ARKIMEDES PRINCIP 

Volymen i det vattentäta skrovet under bildäcket är cirka 18 000 m3 fördelat i 14 vattentäta avdelningar, i 
dubbelbotten och i tankar och den luften kan inte läcka ut, när skeppet är upp och ned. Det finns också mycket 
flytande material i skeppet som bidrager till flytkraften. 

Eftersom egenvikten bara var 10 000 ton och dödvikten 2 200 ton, fanns det gott om inbyggd flytkraft (ca 7 
000 ton) kvar i skrovet, så att 'Estonia' skulle till slut ha flutit upp och ned om hon kapsejsat och tippat runt 
med vatten i garaget i överbyggnaden - fig. 2.16.1F.  

Men det gjorde hon inte. Hon sjönk! Hur och varför 'Estonia' sjönk har Kommissionen eller SPF aldrig kunnat 
förklara. 

Det spelar ingen roll om det är fel i ovan viktantaganden, dvs om skeppet och lasten, etc., var lättare eller 
tyngre, eller om stabiliteten var litet sämre eller bättre eller hävarmarna var längre eller kortare, eftersom 
principresultatet alltid är detsamma. Det krävs betydande, enorma mängder vatten på bildäcket i 
överbyggnaden för att kränga skeppet 18 grader, och det krävs otroliga 2 000 ton med vatten i överbyggnaden 
för att kränga skeppet cirka 34 grader, så att det tippar och flyter upp och ned på skrovet efter ett par minuter 
(eller sekunder). Kapsejsning sker snabbt när GZ är noll. 

FÄRJOR TRIMMAR MED VATTEN I EN ÖVERBYGGNAD UTAN TVÄRSKEPPSSKOTT 

Vatten i garaget i överbyggnaden utan tvärskeppsskott kränger i själva verket inte bara skeppet. Vattnet 
trimmar också skeppet antingen på fören eller på aktern. Vattnet hamnar alltid på bildäckets lägsta punkt, 
som ändrar läge när skeppet trimmar/kränger. 

Med cirka 1 200 ton vatten i överbyggnaden trimmar skeppet cirka en meter antingen på aktern (1 200 ton 
vatten akterut - öppningen i fören lyfts upp en meter över vattenlinjen), vilket försvårar ytterligare 
vatteninträngning - eller på fören (1 200 ton förut) - vilket innebär att vatten lättare forsar in om skeppet har 
fart framåt (annars rinner vattnet ut - vattenlasten är självlossande - och fartyget rätar upp sig!). 

I det senare fallet - med 15 knops fart framåt och fören och rampen nertryckt under vågorna - skulle man 
förvänta att 'Estonia' hade slagit helt runt på ett par minuter Appendix 4 som 'Herald of Free Enterprise' 
utanför Zeebrügge 1987. 

'Herald of Free Enterprise' hamnade dock bara på babordsidan, eftersom vattendjupet var 14-16 meter där hon 
kapsejsade, dvs hon sjönk aldrig helt under vattenytan utan vilade med babordssidan mot botten och 
bogporten i vattenlinjen. Det gick snabbt - alla passagerare instängda i hytter på babordssidan drunknade 
omedelbart, alla passagerare i hytter på styrbordssidan över vatten kastades i väggen som blev ett golv där de 
kunde invänta räddning och passagerarna i salongerna, som var lika breda som fartyget, hamnade i vattnet, 
instängda mellan golv och och tak där den f.d. styrbordsväggen med fönster och dörrar blev ett nytt tak högt 
ovan dem. De blev instängda i en "simbassäng" med 10 meter höga sidor! I garaget vräktes alla fordon åt 
babord och krossades och mosades ihop. Det var aldrig tid för evakuering, etc. 

Stampning i vågor påskyndar förloppet - vattnet trycker ner förskeppet under vatten och inflödet ökar 
dramatiskt. Rullning i hårt väder påskyndar också kapsejsningen. 
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20 MINUTER ATT KRÄNGA 90 GRADER 

Det tog enligt slutrapporten (5) cirka 20 minuter för 'Estonia' att kränga 90 grader (kl. 01.35) efter att ha 
plötsligt först krängt 15 grader kl. 01.15 1.9. Vi vet dock, om innerrampen var helt öppen och skeppet trimmade 
på fören och skeppet hade fart framåt, att det skulle slagit runt på ett par minuter pga vattnet i 
överbyggnaden, alternativt att om vattnet hamnade i aktern, att öppningen i fören skulle vara cirka 4-5 meter 
ovan vattenlinjen, dvs inget vatten kunde komma in om färjan stannat. Eventuellt vatten i överbyggnaden 
skulle ha runnit ut så fort färjan stannat. Det var därför inte vatten på bildäcket i överbyggnaden som orsakade 
slagsidan. Det är elementär stabilitetsteori för fartyg med oskadade skrov. 

SKADAT SKROV - VANLIGT LÄCKAGE 

Om ett vattentätt utrymme under däck 1 i det vattentäta skrovet under bildäcket på 'Estonia' vattenfylls med 
ett par hundra ton vatten, pga läckage, minskar initialstabiliteten, metacenterhöjden GoM, pga fria vätskeytor. 
Om två utrymmen vattenfylls (fig. 2.16.2B) minskar metacenterhöjden ytterligare och det finns bara liten GoM 
kvar. Det innebär att skeppet fortfarande är stabilt, men rullar långsammare. Detta är regelkravet för skadade 
passagerarfartygsskrov! 

Passagerarskepp som 'Estonia' skall flyta stabilt med två vattenfyllda skrovutrymmen. 

Om tre skrovutrymmen delvis vattenfylls blir initialstabiliteten GoM negativ och skeppet kränger och kan 
faktiskt slå runt direkt. Men eftersom det 'bara' var en viss mängd som läckt in, så blir skeppet stabilt igen, när 
det kränger en viss vinkel - fig. 2.16.2D, eftersom de fria vätskeytorna minskar med krängvinkeln, när vattnet 
trycks upp mot skeppets vattentäta bildäck. Öppna vattentäta dörrar i de vattentäta skotten kommer då 
temporärt 'på det torra' och förhindrar att vatten sprids (se vidare 2.17 för en detaljerad beräkning). 
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Att tre eller flera skrovutrymmen kunde ha vattenfyllts på 'Estonia' under olycksnatten är klart. De vattentäta 
dörrarna (helt olagliga) mellan alla sex utrymmen på däck 1 för om maskinrummet och alla på däck 0 var öppna 
(totalt olagligt). Följande hände troligtvis. Först vattenfylldes (omkring kl. 00.50 eller tidigare) ett eller två 
utrymmen på däck 0, pga en skada, läckage, i skrovet under vattenlinjen och skeppet var fortfarande stabilt - 
fig. 2.16.2B. Ett par vattentäta dörrar stängdes och läckaget isolerades. Länspumpar startades. 

När vattnet nådde däck 1 (omkring klockan 00.54) så spillde det ut där (fig. 2.16.2C) och observerades av ett 
par passagerare på däck 1, varav en som klagade i receptionen, som i sin tur meddelade bryggan (kl. 00.56). 

DE TVÅ SMÄLLARNA 

Medan ett stort antal passagerare på däck 1 började evakuera sina hytter och ta sig till däck 7, så spred sig 
vattnet genom de öppna vattentäta dörrarna på däck 1 och fyllde flera andra utrymmen på och under däck 
1. Kanske någon öppnade de vattentäta dörrarna på däck 0 eller något gick sönder på däck 0 - de två 
smällarna - så att vattnet spreds snabbt på däck 0. Resultatet var att initialstabiliteten, GoM, snabbt blev noll 
och skeppet krängde >30 grader styrbord klockan 01.02/5 och sedan rätade upp sig. 

Skeppet blev temporärt stabilt igen vid 15 graders krängning (fig. 2.16.2D), där vattnet inte kunde spridas när 
de vattentäta dörrarna på däck 0 ett tag var över vattnet inne i skeppet. 

Men vatten fortsatte att läcka in - fig. 2.16.2E, vatten kunde åter spridas genom öppna vattentäta dörrar och 
däckshuset (men inte överbyggnaden - rampen var stängd) vattenfylldes också, så att skeppet långsamt men 
ryckvis krängde mer - 90 grader cirka kl. 01.30, fig. 2.16.2F - och sjönk kl. 01.35. Vatten forsade in på bildäcket i 
överbyggnaden, när däck 4 akterut kom under vatten kl 01.15 och vatten kunde forsa in genom 
ventilationsöppningarna på däck 4. Då började skeppet trimma på aktern! 

Vid alla krängvinklar var färjan i stabil, krängd jämvikt och kapsejsade inte. Att skeppet slutligen sjönk (kl. 01.35) 
och inte, t.ex. tippade upp och ned, berodde alltså på att det var hål under vattenlinjen - fig. 2.16.2F och en 
massa vatten (vikt) som stabiliserade skeppet i botten. All luft i skeppet under garaget för om maskinrummet 
läckte ut genom ventilationssystemet medan krängvinkeln var mindre än 90 grader och flytkraften minskade. 
Maskinrummet var kanske fortfarande torrt, men dess flytkraft var bara 5 000 ton så 'Estonia' kunde inte flyta 
på det. Det är möjligt att den vattentäta dörren mellan hyttavdelningar och maskinrummen på däck 1 var 
öppen och att vatten kunde tränga in i maskinrummen den vägen. 

Författaren antar att de vattentäta dörrarna mellan maskinrummen sedan var öppna och då kunde vatten 
spridas akterut. Alltså sjönk 'Estonia' med aktern först, som många bevittnade. De vattentäta dörrarna måste 
helt enkelt ha varit öppna, eftersom det inte var möjligt att vatten rann ner från däck 4 till däck 0 akterut 
genom två, tre vattentäta däck. 
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2.17 ELEMENTÄR STABILITETSLÄRA 

Både Kommissionen och den tyska expertgruppen anser att 'Estonia' kapsejsade (sic) och sjönk, pga stora 
mängder vatten ovanpå bildäck i överbyggnaden. De har båda 100% fel. Tyskarna har troligtvis rätt när de säger 
att visirets lås och gångjärn var slitna eller dåligt underhållna, reparerade eller modifierade (eller skadade!), 
men det bidrog inte till olyckan, eftersom visiret enligt tyskarna slogs av efter att slagsidan uppstod. Tyskarna 
hävdar att tusentals ton (milliontals liter!!) vatten läckte in i överbyggnaden genom springor i visirets och 
innerrampens dåligt underhållna tätningslister. Författaren tror inte att 6 000 000 liter vatten obemärkt läckte 
in på bildäcket, medan visir och ramp var på plats enligt tyskarna och krängde skeppet 50 grader, då tyskarna 
anser att visiret trillade av. Inte heller Kommissionens olycksförlopp är möjligt, eftersom 'Estonia' aldrig 
kapsejsade, dvs slog runt och flöt upp och ned på skrovet.  

Snabb repetition: 'Estonia' flöt på det helt vattentäta 
skrovet - indikerat i grönt/blått/lila i bilden t.h. Det var 
indelat i vattentäta utrymmen m.h.a. vattentäta skott. Det 
lila utrymmet är maskinrummet. De blå fälten underst 
indikerar dubbelbottens tankar. Ovanpå skrovet och > 2 
meter över vattenlinjen var den vädertäta överbyggnaden, 
som är indikerad med rött. Det fanns ramper i för och akter i 
överbyggnaden. Mellan överbyggnad och skrov var det 
vattentäta bildäcket cirka 7,56 meter över kölen. Högst upp 
är däckshuset (vitt med blå ränder). 

Det är varken vatten- eller vädertätt. 

Skepp kan sjunka om de skadas under vattenlinjen. Därför 
har alla skepp vattentäta skott inne i skrovet som 
förhindrar att vatten sprids om skrovet skadas. 

 

Fig. 2.17.1 

'Estonia' skulle ha överlevt med ett vattentätt skott skadat och två vattentäta utrymmen fyllda med vatten.  

Men eftersom de vattentäta dörrarna i de vattentäta skotten var öppna, spred sig vattnet om det var läckage, 
vilket ledde till att 'Estonia' först fick slagsida och sedan sjönk. Detta är elementärt. Man undrar varför 
Kommissionen inte visste om och utredde dessa fakta (svaret finns i 4.3 och 4.4). 

STABILITETSTEST - FÄRJAN VÄGDE PLÖTSLIGT 313 TON MER 

När 'Estonia' ('Viking Sally') testades 800621 vid leveransen var egenvikten 9 420 ton med tyngdpunkt VCG 
11.31 meter över kölen. Tyngdpunkt LCG var lokaliserad -7,934 m från LPP/2, dvs akter om midskepps. 

När stabiliteten testades 910111 (fartyget hette då 'Wasa King') var egenvikten plötsligt 9 733 ton med VCG 
11.564 m över kölen, dvs fartyget var 313 ton tyngre efter 10 år. Det är möjligt med en massa ombyggnader 
och nya vikter ombord. LCG var -7,02 m från LPP/2. Eftersom egenvikten ökat och tyngdpunkten över kölen 
ökat 0.254 meter, inser en lekman att den extra vikten, 313 ton, hade installerats högre upp i fartyget med 
tyngdpunkt 19,21 meter över kölen. Eftersom tyngdpunkten i längsled hade flyttats 0,914 meter förut inser en 
lekman att den extra vikten, 313 ton, hade installerats förut i fartyget - tyngdpunkt +20,49 meter. 

Den ökade egenvikten innebar naturligtvis också att färjans dödvikt - lastförmåga - hade minskat med 313 ton 
ett par år innan olyckan. Saken berörs ej i slutrapporten (5). 

Vid testen 910111 sade man att den extra vikten bestod av en ankstjärt, 'duck tail', installerad längst akterut 
mellan vattenlinje och bildäck dvs ca 6,5 meter över kölen och 70 meter akter om LPP/2, men det är inte 
sannolikt med tanke på ovan. Troligare är att sista stabilitetskontrollen 910111 var fel eller mycket slarvigt 
utförd - se nedan. 
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Sista stabilitetskontrollen beskrivs i Supplement 220 i (5) - 'Wasa King' - Ship Consulting Ltd OY, Kressunkatu 31, 
FIN 20460 Åbo. Testen leddes av Matti-Veli Junnila 3.12, 3.17, som även var tyska expertgruppens 
stabilitetsexpert 1995-2000! Deplacementet var 11 132 ton, djupgående var 5,091 meter och det fanns 1 399 
ton kända vikter ombord, varav 1 331,52 ton vätskor i 38 olika tankar - fria ytmoment FSM 1 436 m4, dvs 32 
tankar var halvfulla. Detta reducerade metacenterhöjden GM med 0,129 m (FS). 

Ett sammandrag av vikterna ombord vid stabilitetskontrollen är följande tabell 2.17.1 (VCG är tyngdpunktens 
läge ovan kölen, det fria ytmomentet FS är ett mått på skvalpigt vatten i halvfulla tankar, som skenbart ökar 
tyngdpunktens läge över kölen, dvs minskar initialstabiliteten): 

Tank Typ Vikt (ton) VCG (meter) Fritt ytmoment 
(m4) FS 

Kommentar 

TK8 DB-Tank 8 (FV?) 53.55 0.55 236 . 

TK10 H-tank 10 42.75 1.30 150 . 

TK 11 H-tank 11 27.55 1.28 150 . 

TK 36 Dagtank H 17.29 2.20 8 . 

TK 38 Settling tank H 21.38 2.30 10 . 

TK 18 MDO 0 - 0 . 

TK 41 MDO 11.56 ? 4 . 

TK 20 DB-tank 20 -GO 8.33 0.25 27 . 

TK 5 Tank 5 (FV?) 0 2.70 138 . 

TK 4A4 Sludge oil 5.50 0.11 123 . 

TK 1 Förpik ballast 175.98 4.45 0 . 

TK 2 Trim tank ballast 303.06 4.69 0 . 

TK 13 Krängtank BB 28.60 0.52 193 . 

TK 14 Krängtank SB 129.90 1.91 73 OBS – 100 ton mer 
SB 

? Färskvatten 0.00 ? ? . 

24 olika tankar Diverse 377.59 - 324 . 

Vätskor totalt - 1 331.52 2.73 1436 . 

Andra vikter - 67.00 12.22 - . 

Dödvikt - 1 398.52 3.185 1436 . 

Egenvikt - 9 733.00 11.564 - . 

Deplacement - 11 132.00 10.511 1436 . 

Tabell 2.17.1 - Kondition 910111 - Stabilitets- och egenviktskontroll. Upprätt läge. 

Vid stabilitetskontroll bör antalet tankar med fria ytmoment vara mimimum, dvs antingen är tanken full eller 
tom. Att göra stabilitetskontroll med 32 skvalpiga tankar garanterar ett osäkert slutresultat, bevisat av ovan 
- den extra vikten, 313 ton, hamnade ju 19,21 meter över kölen, där den troligtvis inte var. Författarens 
uppfattning är den sista stabilitetskontrollen utfördes mycket slarvigt. Finska sjöfartsstyrelsen (Tim R. E. 
Auteor) borde ha krävt en bättre kontroll. 

Vid stabilitetskontrollen pumpade man först 16,7 ton vatten från SB krängtank till BB och sedan 45,9 ton vatten 
från BB till SB och till sist 28,5 ton från SB till BB. Notera att det krävdes 100 ton mera vatten i styrbords 
krängtank för att fartyget skulle vara upprätt. När 'Estonia' seglade från Tallinn var babords krängtank (184 ton) 
helt full! 

Alla uppgifter vid stabilitetskontrollen verkar dock matematiskt korrekta (KM 11,690 m, GM 1,050 m, GoM 
1,179 m, FS 0,129 m). Notera att färjans tyngdpunkt G utan last var 11,564 meter över kölen och 3,944 meter 
över bildäck, pga all överbyggnad och däckshus.  
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LASTKONDITION VID OLYCKAN 

Kondition vid olyckan 940927 var enligt slutrapporten (5) (Tabell 5.1 med djupgående 5,39 m) enligt tabell 
2.17.2 nedan. 

Tank Typ Vikt (ton) VCG (meter) Fritt ytmoment 
(m4) FS 

Kommentar 

TK8 DB-Tank 8 (FW ?) 0 - - . 

TK10 H-tank 10 103.44 ? 150 . 

TK 11 H-tank 11 103.44 ? 150 . 

TK 36 Dagtank H 23.95 2.82 8 . 

TK 38 Settling tk H 19.17 2.30 10 . 

TK 18 MDO 26.86 ? 0 . 

TK 41 MDO 8.14 2.85 4 . 

TK 20 DB-tank 20 –GO 10.00 0.25 27 . 

TK 5 Tank 5 (FV ?) 0 - - . 

TK 4A4 Sludge oil 0 ? 123 . 

TK 1 Förpik/ballast 175.98 4.45 0 . 

TK 2 Trim tank/ballast ??? - 0 Skulle ha varit full! 

TK 13 Krängtank BB 184.02 1.91 0 Full ! 

TK 14 Krängtank SB 0 - - Tom ?! 

? FV 300.00 ? ? . 

24 andra tankar Olika 50.00 ? ? . 

Vätskor totalt - 1 005.00 2.73(?) 1 200 . 

Andra vikter - 1 295.00 9.35 - . 

Dödvikt - 2 300.00 7.148 - . 

Egenvikt - 9 733.00 11.564 - . 

Deplacement - 12 033.00 10.720 1 200 . 

Tabell 2.17.2 - Kondition 940927 - Uppskattad lastkondition vid olyckan. 

Alla uppgifter i tabell 2.17.2 verkar matematiskt rimliga (KM 11,79 meter, GM 1,17 m, FS 0,10 m) men det är 
notabelt att tank 2 - förlig trimtank med 303 ton visas vara tom, när den troligtvis var permanent full och hade 
ökat stabiliteten. Det är vidare notabelt att nu är det babords trimtank som är helt full - 184,02 ton - för att 
kränga den (påstått) fellastade färjan upprätt vid avgång (vid stabilitetsprovet fick man ballasta styrbords 
krängtank för upprätt läge). Men det finns trots detta anledning att tro att metacenterhöjden GM var cirka 1,17 
m, när fartyget lämnade Tallinn 940927. Enligt SOLAS90 borde nog GM ha varit >2 m för att ha tillräcklig 
reservstabilitet efter skada. 

Slutrapporten (5) säger att "Minimum GoM 0,63 meter enligt gällande stabilitetsbok" men det är en sanning 
med modifikation. Minimum GM 0,63 m ledde bara till absolut minimal skadestabilitet för skyddad kustfart. 
Säkerhetsreglerna SOLAS hade skärpts med nya stabilitetsregler kallade SOLAS90, som antagits i april 1992 och 
som trädde i kraft 1 oktober 1994, dvs dagarna efter olyckan. 

'Estonia' borde naturligtvis ha uppfyllt SOLAS90 krav och det antyds i slutrapporten att det fanns en ny 
stabilitetsbok, etc. Inga ytterligare detaljer finns sannolikt för att den nya stabilitetsboken krävde GM >2 m. 
Emellertid - de uppgifter som publicerats i slutrapporten konfirmerar att 'Estonia' skulle ha slagit runt med 
2.000 ton vatten på bildäcket och sedan flutit upp och ned. 
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SKADESTABILITET - VATTEN HAR LÄCKT IN I SKROVET 

Hur stabiliteten försämras och ett fartyg kränger pga skrovläckage, utan vatten i överbyggnaden och utan att 
slå runt, förklaras nedan. Slutrapporten Supplement No. 505 visar vad som händer om två och sedan tre 
utrymmen (comp) under bildäck vattenfylls med 0-1 300 ton vatten enligt Kommissionens uppfattning. 
Beräkningar är utförda av Veli-Matti Junnila. I nedan tabell 2.17.3 framgår av kolumner 1-5 vad som händer 
med bara 0-200-500 ton och att två utrymmen (comp) vattenfylls samtidigt i början. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Case 505 Oskadad med 
GM 1.15 
meter 

2 comp 200 
ton 
läckvatten 

2 comp 400 
ton läckvatten 

3 comp 500 
ton 
läckvatten 

Oskadad 
med 
minimalt GM 
0.63 m 

2 comp + 
minimalt GM + 
200 ton vatten 

Orig. Dwt. 2 228.40 2 228.40 2 228.40 2 228.40 2 228.40 2 228.40 

Dwt FSm (m4) 796.10 796.10 796.10 796.10 796.10 796.10 

T610 (m3) 0 100.00 200.00 200.00 0 100.00 

T610 cgz (m) 0 1.43 1.66 1.66 0 1.43 

T610 FSm (m4) 0 8 258.50 7 783.20 7 783.20 0 8 258.50 

T510 (m3) 0 100.00 200.00 200.00 0 100.00 

T510 cgz (m) 0 1.49 1.78 1.78 0 1.49 

T510 FSm (m4) 0 5 066.50 5 632.40 5 632.40 0 5 066.50 

T410 (m3) 0 0 0 100.00 0 0 

T410 cgz (m) 0 0 0 1.52 0 0 

T410 Fsm (m4) 0 0 0 2 140.80 0 0 

Totalt vatteninflöde (m3) 0  200.0  400.0  500.0 0  200.00 

Deplacement (m3) 11 961.40 12 161.40 12 361.40 12 461.40 11 961.40 12 161.40 

Djupgaende (m) 5.36 5.44 5.53 5.57 5.36 5.44 

KM (m) 11.87 11.81 11.74 11.70 11.87 11.81 

KG (m) 10.65 10.50 10.36 10.29 11.17 11.01 

GM (m) 1.22 1.31 1.38 1.41 0.70 0.80 

Totalt FS Mom (m4) 796.10 14 121.10 14 211.70 16 352.50 796.10 14 121.10 

Ggo (m) -0.07 -1.16 -1.15 -1.31 -0.07 -1.16 

GoM (m) 1.15 0.15 0.23 0.10 0.63 -0.36 

Tabell 2.17.3 - Konditioner med läckvatten i två och tre utrymmen. 

Oskadad hade 'Estonia' enligt uppgift dödvikt 2 228,4 ton och metacenterhöjd GM (ett mått på 
initialstabiliteten) 1.15 meter vid avfärd Tallinn. Om två utrymmen (T610 och T510 - saunan och 
konferensutrymmet på däck 0) vattenfylls med totalt 200-400 ton, minskar GM till 0,15-0,23 meter pga, de fria 
vattenytorna på däck 0 och i delvis fyllda tankar (GGo = Totalt FS Mom (m4)/ Displ. (m3))och det är en anledning 
varför 'Estonia' inte uppfyllde SOLAS90s krav. Om sedan ett tredje utrymme vattenfylls (T410 - ett litet 
utrymme förut) med 100 ton, minskar GM ytterligare till 0,10 meter. Med detta exempel anser Kommissionen 
att författarens teori att 'Estonia' krängde pga läckage och därmed minskad initialstabilitet GM, är fel, eftersom 
GM> 0 under vattenfyllningen. Nu är inte saken så enkel - ovan är ett exempel på Kommissionens 
desinformation - man väljer och publicerar vad som passar! Först och främst hade färjan sjunkit med tre 
vattenfyllda utrymmen - med eller utan krängning. 

Slutrapporten (5) kapitel 5.3, sid 56, säger att minsta erforderliga metacenterhöjd GM enligt den gällande 
stabilitetsboken var bara 0,63 meter. Med minsta erforderliga GM hade 'Estonia' förlorat initialstabiliteten, 
redan när två utrymmen vattenfylldes med 200 ton vatten, vilket visas i kolumnerna 6-7 till höger i tabell 2.17.3 
ovan -  
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GM = -0,36 meter. 

Det är elementärt att ett fartyg kränger med två delvis fyllda utrymmen under vattenlinjen och minimalt 
GM. SOLAS 74 skadestabilitetsregler tillät detta resultat. Lika självklart är att skeppet borde ha rätat upp sig, 
när de två utrymmena var helt fyllda och fartyget kom i jämvikt. Det hände ju också vid olyckan. Det borde ha 
meddelats i stabilitetsmanualen, så att besättningen inte skulle drabbas av panik vid läckage och samtidig 
plötslig krängning, som sedan minskar! 

En självklar fråga är då: "Vad stod i stabilitetbokens Instruktion till Kaptenen och vem hade godkänt 'den 
gällande stabilitetsboken' för 'Estonia'?" 

Utdrag ur en stabilitetsbok återfinns i Supplement No. 220 i slutrapporten (5), som återger en 'Trim and 
Stability Booklet' på engelska för finska färjan 'Wasa King' sammanställd av Veli-Matti Junnila, Ship Consulting 
Ltd, Åbo, 20 januari 1991.103 Någon Instruktion till Kaptenen återges ej. Sidor 3-24 med lastfall nos. 1-7 är ej 
heller återgivna. Sidor 24-26 återger lastfall no. 8 med initialstabilitet GM = 0,85 meter och 47 trailers ombord 
och djupgående 5,47 m. På sid 26 anges att initialstabilitet GM = 0,63 meter med 20 trailers ombord. Sedan är 
skadestabilitetsdata, hydrostatiska data och 'Stability Cross Curves values' dvs data att beräkna rätande 
hävarmar vid olika krängvinklar ej återgivna i supplement no. 220. Sedan återges 'Report of Inclining 
Experiment' (krängningsexperiment) för 'Wasa King' och till sist ett odaterat 'Damage Stability Diagram' gjort av 
firma Maierform för Jos. Meyer bygg-nr. 590 ('Viking Sally'), som klart utvisar att minsta erforderliga GM vid 
djupgående 5,36-5,47 meter är just 0,63 meter. Detta diagram är inte godkänt av någon sjöfartsadministration. 

Det kritiska fallet var naturligtvis om det största utrymmet - maskinrummet - och ett angränsande utrymme 
vattenfylldes. Alla andra fall krävde mindre erforderligt GM. Men om två utrymmen vattenfylldes med GM = 
0,63 meter skulle 'Estonia' absolut kränga under vattenfyllnad som visas ovan. Att fartyget inte skulle sjunka 
med två utrymmen helt fyllda är också klart. 

MERA LÄCKVATTEN RÄTAR UPP DEN SKADADE FÄRJAN 

Om mera vatten rinner in i två utrymmen stabiliseras nämligen 'Estonia' igen, eftersom mera vatten rinner in i 
botten och minskar KG (avstånd mellan köl och fartygets tyngdpunkt) och den fria vattenytan är konstant, dvs 
GM ökar igen! Enligt 1974 SOLAS skall fartyget sedan flyta med minimum GM > 0,05 meter och överbyggnaden 
fortfarande över vatten, efter att inte ha krängt mera än 12 grader under vattenfyllnaden, och det är sannolikt 
att så var fallet med 'Estonia'. När dessa värden uträknas antar man helt lugnt vatten, dvs inte kuling Beaufort 7 
med 4,2 meters vågor, som var fallet när 'Estonia' sprang läck enligt författarens uppfattning. I sjögång och med 
läckage kränger och rullar fartyget naturligtvis mera och det var det som observerades ombord vid olyckan. 

Man kan alltså konstatera att stabilitetsboken för 'Estonia' var en kopia av en stabilitetsbok som gällde för 
'Wasa King' 1991, skriven av Veli-Matti Junnila, Ship Consulting Ltd, Åbo, dvs estniska myndigheter hade inte 
ens brytt sig om att förse 'Estonia' med en för 'Estonia' gällande och godkänd stabilitetsbok för fart över 
Östersjön, trots att slutrapporten (5) anger motsatsen.  

Om finska sjöfartsstyrelsen hade godkänt 'Wasa King's stabilitetsbok framgår ej. Stabilitet är redarens ansvar - 
att överlämna uppgiften till konsult, som inte känner till skeppet, är inte bra. Bara minimala uppgifter skrivs då 
in i stabilitetsboken. Det bör noteras att korrekta stabilitetsuppgifter ombord är ett krav för utgivande av 
fribordscertifikat 1.33. Om 'Estonia' hade giltigt fribordscertifikat är ej heller fastställt i slutrapporten (5). 

DET MÄRKLIGA SUPPLEMENT NO. 505 I SLUTRAPPORTEN 

Supplement No. 505 är daterat och ingavs till Kommissionen inte förrän 27 november 1997 (sic), dvs bara sex 
dagar före slutrapporten publicerades. 

Supplement No. 505 kan därför knappast ens ha diskuterats av Kommissionen, vars sista sammanträde var i 
mars. Supplement No. 505 är märkligt, förutom att det är daterat bara sex dagar innan slutrapporten 
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publicerades. Författare till rapporten sägs vara Tuomo Karppinen och Sakari Rintala, men rapporten är 
signerad av Matti K. Hakala, Research Manager, och Sakari Rintala, Research Scientist, VTT, och Karppinen har 
bara 'kontrollerat' innehållet med sina initialer TK. 

På sid 3 (5) i Supplement No. 505 sägs det sedan att alla stabilitetsberäkningar för Kommissionens räkning har 
gjorts av Ship Consulting Ltd., Åbo (Veli-Matti Junnila), som alltså också gjorde 'Wasa King's stabilitetsbok. 
Stabilitetsberäkningarna i Supplement No. 505 är gjorda 961129 dvs ett år tidigare! Det enda som ovan 
Research-folk har gjort är att konstatera att 'Estonia' skulle vara stabil, om det var vatten på däck 0 i tre förliga 
skrov utrymmen under vissa utsagda förutsättningar, t.ex. orginal GM = 1,15 meter och att en massa vatten 
flödar in snabbt. Men vi vet t.ex. inte antagen fyllnadsgrad (permeability) i utrymmena och denna har stor 
inverkan på resultatet. Ju högre permabilitet ju större fria vätskeytor och desto snabbare stabilitetsminskning. 
Och initialstabiliteten blir negativ av mindre vatteninflöde än antaget av Karppinen & Co. Att fartyget sjunker - 
utan slagsida - när de tre utrymmena är helt fulla nämns inte. Fartyget kunde bara flyta med två vattenfyllda 
utrymmen. Om ett tredje utrymme vattenfylldes kom skrovet under vatten och vattenfylldes snabbt uppifrån. 

Det är anmärkningsvärt att samma företag och person, Veli-Matti Junnila, som skrev ihop 'Wasa King's 
stabilitetsbok 1991 användes 1996/7 av Kommissionen att visa att 'Estonia' inte skulle kränga, om hon var 
läck. Varför dölja detta faktum? Lika märkligt är att tyska expertgruppen använde sig av samma 
'stabilitetsexpert'. 

Anledningen varför supplement No. 505 stoppades in i sista minuten var säkerligen att Kommissionen, vid 
förfrågan om t.ex. läckage, kunde hänvisa till det och säga: "Visst har Kommissionen undersökt läckage i tre 
utrymmen som olycksorsak, men då är intialstabiliteten GM positiv, om än liten, och 'Estonia' skulle aldrig ha 
krängt". Att hon ändå skulle ha sjunkit glömde man. 

DÄCKSHUSET VATTENTÄTT 

Slutrapporten (5) refererar aldrig till supplementet, så man undrar ju vad det gör i rapporten. 

Ett stort fel i stabilitetsberäkningarna i Supplement No. 505 är vidare att man anser att hela däckshuset är 
vattentätt, dvs oavsett resultatet i stabilitetsberäkningen skulle 'Estonia' aldrig varken ha kapsejsat eller 
sjunkit, pga läckage - hon skulle ha flutit på däckshuset! 

Det finns ett annat fel i ovan tabell 2.17.3 - rad 6 - T610 FSm skall öka med ökad mängd vatten i utrymmet, 
vilket har rättats i nästa tabell (nedan). Felet spelar dock ingen roll, eftersom slutresultatet alltid är detsamma - 
initialstabilitet GM minskar medan däck 0 vattenfylls och kan bli negativ, dvs fartyget kränger då plötsligt. 

INGEN INITIALSTABILITET MED TRE UTRYMMEN DELVIS VATTENFYLLDA 

Faktum är nämligen att Supplement No. 505 visar exakt vad som har beskrivits hela tiden i denna bok. Om 
ytterligare ett utrymme (comp) vattenfylls, eftersom de vattentäta dörrarna var öppna - i nedan fall antages att 
stabilisator/pumprummet akterut vattenfylls - så minskar genast GM ytterligare och blir negativ, vilket framgår 
av nedan tabell 2.17.4 (notera att rad 5 är rättad) med 600 ton i fyra utrymmen. 
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- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

- - Oskadad med GM 
1.15 meter 

2 comp med 200 
ton vatten 

2 comp med 400 
ton vatten 

3 comp med 500 
ton vatten 

4 comp med 600 
ton vatten 

1 Orig. Dwt. 2 228.40 2 228.40 2 228.40 2 228.40 2 228.40 

2 Dwt FSm (m4) 796.10 796.10 796.10 796.10 796.10 

3 T610 (m3) 0 100.00 200.00 200.00 200.00 

4 T610 cgz (m) 0 1.43 1.66 1.66 1.66 

5 T610 FSm (m4) 0 7 783.20 8 258.30 8 258.30 8 258.30 

6 T510 (m3) 0 100.00 200.00 200.00 200.00 

7 T510 cgz 0 1.49 1.78 1.78 1.78 

8 T510 FSm (m4) 0 5 066.50 5 632.40 5 632.40 5 632.40 

9 T410 (m3) 0 0 0 100.00 100.00 

10 T410 cgz (m) 0 0 0 1.52 1.52 

11 T410 FSm (m4) 0 0 0 2 140.80 2 140.80 

12 Stab.rum (m3) 0 0 0 0 100.00 

13 Stab.rum. cgz (m) 0 0 0 0 1.50 

14 Stab.rum FSm (m4) 0 0 0 0 6 000.00 

15 Totalt vatteninflöde (m3) 0  200.00  400.00  500.00  600.00 

16 Deplacement (m3) 11 961.40 12 161.40 12 361.40 12 461.40 12 561.40 

17 Djupgaende (m) 5.355 5.44 5.53 5.57 5.61 

18 KM (m) 11.87 11.81 11.74 11.70 11.67 

19 VCG/KG (m) 10.65 (?) 10.50 10.36 10.29 10.22 

20 GM (m) 1.22 1.31 1.38 1.41 1.45 

21 Totalt FS Mom (m4) 796.10 13 645.80 14 686.80 16 827.60 22 827.60 

22 GGo (m) -0.07 -1.12 -1.19 -1.35 -1.82 

23 GoM (m) 1.15 0.19 0.19 0.06 -0.37 

Tabell 2.17.4 - Konditioner med läckvatten i två, tre och fyra utrymmen. 

Med fyra delvis vattenfyllda utrymmen och negativ GM = -0,37 meter har 'Estonia' temporärt naturligtvis ingen 
intialstabilitet och kränger snabbt över till ett nytt jämviktsläge. Den dynamiska stabilteten - som bromsar 
krängningen - är i detta fall ytterst liten och blir inte verksam förrän jämviktsläget överskrids. Om jämviktsläget 
är t.ex. 15 grader åt styrbord, är den upprätande hävarmen bara 0,2 meter vid 35 grader krängning. Om ett 
yttre krängande moment - pga sjöhävningen - på cirka 2 500 tonmeter uppstår, samtidigt som 'Estonia' förlorar 
initialstabiliteten, så kränger alltså färjan 35 grader och rätar sedan upp sig vågrätt för att sedan hamna vid 15 
grader krängning. Det kan tilläggas att samma yttre krängmoment hade krängt en oskadad 'Estonia' 20 grader 
och därför var fenstabilisatorer installerade för att reducera rullningen. Men i skadat och krängt skick var ena 
stabilisatorfenan över vatten och stabilisatorsystemet fungerade då ej. Om vatten tränger in i överbyggnaden 
och däckshuset i detta krängda läge kommer slagsidan att öka. 

När mera vatten rinner in i skrovet, borde fartygets krängning minska, men fartyget skulle i slutändan ändå 
sjunka, eftersom det bara var byggt för överleva med två utrymmen vattenfyllda. Det kan tilläggas att 
jämviktsläge under vatteninflöde inte fick uppstå vid större krängning än 15 grader enligt SOLAS 74, men om en 
del last förskjuts när fartyget rullar kan jämvikt vid cirka 15 grader krängning uppstå som noterades ombord på 
'Estonia'. 

Exemplen ovan är inte helt rättvisande eftersom Kommissionen antar att det var tre utrymmen förut som 
vattenfylldes. Men eftersom 'Estonia' sjönk med aktern först bör man antaga att tre utrymmen akterut 
vattenfylldes. Av en händelse är för- och akterskepp ganska lika - akter om maskinrummet finns tre utrymmen 
av liknande storlek som de tre utrymmena förut - och om dessa tre utrymmen akter om maskinrummet hade 
delvis vattenfyllts, hade GM alltså reducerats från 1,15 meter till cirka 0,06 meter (om nu orginal GM var 1,15 
m). Om sedan den vattentäta dörren in till maskinrummet var öppen och vatten spillde in den vägen, hade 
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'Estonia' - som i exemplet ovan - förlorat intialstabiliteten och krängt. Det är mycket troligt att de tre vattentäta 
dörrarna på däck 0 mellan dessa fyra maskinrumsutrymmen var öppna och att olyckan alltså gick till som 
författaren antagit, dvs tre utrymmen akterut vattenfylldes och färjan krängde, när maskinrummet började 
vattenfyllas. Fyra svenska årsböcker 1994 har meddelat att det var vatten i maskinrummet - innan slagsidan 
1.18. Det kan tilläggas att eftersom maskinpersonalen enligt egen uppgift befann sig, i maskinkontrollrummet, 
verkstaden vid sidan om och i stabilisator/pumprummet föröver, när slagsidan uppstod, hade de ingen aning 
om vad som hände i fyra utrymmen akterut. För att överhuvudtaget se läckaget skulle vakthavande maskinist i 
kontrollrummet ha fått gå ner i generatorrummet under kontrollrummet, genom en vattentät dörr in till 
maskinrummet, genom hela maskinrummet och sedan genom ytterligare en vattentät dörr in i det första av de 
tre aktra utrymmena. Vattnet var under durken i början och strömmade genom dörrern när det nådde tröskeln 
- tre utrymmen kunde snabbt fyllas med 500 ton utan att det märktes - när 100 ton sedan strömmat in i 
maskinrummet var det vattnet också dolt under durken och svårt att observera. Sedan kränger färjan plötsligt. 
Denna författare tror naturligtvis att maskinpersonalen ändå såg vatten i maskinrummet - långt innan 
slagsidan. Maskinrumspersonalen - Treu, Sillaste och Kadak - meddelade naturligtvis detta till sina överordnade 
- och ombads senare att hålla truten om det. Då kunde man ju skylla på visiret istället. 

Det är naturligtvis mycket möjligt att vakthavande maskinist (Treu) faktiskt upptäckte läckaget tillsammans 
med Sillaste 1.3 redan kl. 00.30 - 00.40 och försökte stänga de vattentäta dörrarna, vilket kanske inte gick, 
eftersom de var blockerade från bryggan 1.23. Alternativt stängdes de vattentäta dörrarna lokalt men 
öppnades (!) av misstag från bryggan senare (ca kl. 01.00). Treu försökte nog också starta länspumparna (med 
hjälp av Sillaste? - resten av besättningen var kanske redan upptagen med att täta den defekta rampen i 
överbyggnaden?), men eftersom inflödet i skrovet var stort - 100-200 ton/minut - var det tidsbrist. Som 
framgår av tabell 2.17.4 hade initialstabiliteten GM minskat från 1,15 till 0,10 meter, när bara 500 ton hade 
flödat in i tre utrymmen - när sedan maskinrummet började vattenfyllas var det kört - GM blev negativt, 
fartyget krängde och rätade sedan aldrig upp sig, eftersom vattnet spreds genom öppna dörrar i de vattentäta 
skotten - och till sist sjönk det, eftersom fyra utrymmen under bildäck vattenfyllts. Men 'Estonia' kapsejsade 
aldrig! Den ökande slagsidan berodde på att vatten även kom in i överbyggnaden. 

STÄNGDA VATTENTÄTA DÖRRAR HADE FÖRHINDRAT OLYCKAN 

Hade man lyckats stänga de vattentäta dörrarna hade det läckande utrymmet i skrovet fyllts upp och 
fartyget hade stabiliserat sig igen och flutit säkert. Det är inte märkvärdigare än så.  

Just det faktum, att slutrapporten (5) helt censurerar alla uppgifter om de vattentäta dörrarna, bidrar till 
författarens misstanke att det var just de öppna vattentäta dörrarna som var bidragande orsak till olyckans 
huvudorsak - läckaget. Hade de stängts och ett eller flera oskadade utrymmen pumpats läns hade färjan aldrig 
sjunkit. Slutrapporten innehåller inte heller några uppgifter alls om länspumpar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Kommissionen aldrig kontrollerade 'Estonia's intakt- och 
läckstabilitet ordentligt eller ens förstod vad de handlade om. Att 'Estonia's godkända stabilitetsbok var utgiven 
för 'Wasa King' noteras aldrig i slutrapporten (5). Att den angivna, minsta erforderliga metacenterhöjden GM = 
0,63 meter innebar att fartyget skulle kränga vid läckage noterades inte heller, eftersom 'Wasa King' hade 
seglat med sådan metacenterhöjd under finsk flagg. Anmärkningar mot 'Wasa King' hade lett till kritik av i 
första hand finska sjöfartsstyrelsen som godkänt färjan och sedan av estniska sjöfartsadministrationen som inte 
gjort ett skvatt för att uppdatera stabilitetsboken, och det undvek Kommissionen. 

Kommissionen gjorde sedan aldrig en ordentlig analys av 'Estonia's läckstabilitet, eftersom man då skulle ha 
konstaterat att 'Estonia' skulle ha förlorat initialstabiliteten med två, tre eller fyra skrovutrymmen vattenfyllda, 
beroende på ursprungligt GM - och sjunkit med tre eller fyra utrymmen helt fulla. Att 'Estonia's GM var 1,15 
meter är osäkert - det kunde ha varit mindre - och enligt SOLAS90 borde GM varit >2 meter. 

Men Karppinen oroade sig ändå och därför såg han till att Supplement No. 505 i sista sekunden stoppades in i 
slutrapporten (5) och det skall vi vara tacksamma för. Supplementet visar att Kommissionen utnyttjade samma 
företag och person, Veli-Matti Junnila, som en gång skrivit 'Wasa King's stabilitetsbok, att visa att'Estonia' inte 
skulle kränga om hon var läck i skrovet. Det företaget/personen var ju jävigt och skulle absolut inte sitta med 
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och desinformera Kommissionen om en så viktig sak som stabiliteten. Trots detta visar supplement No. 505 att 
'Estonia' visst skulle ha krängt med några hundra - 600 - ton vatten på däck 0 (ovanpå dubbelbotten) i skrovet. 

--- 

103 I slutrapporten kapitel 3.7.3 sägs att en ny trim- och stabilitetsbok togs fram i sambandet med flaggbytet 1993. Denna bok, som borde 
ha haft namnet 'Estonia' på omslaget, finns ej i supplementen. Kanske för att även denna stabilitetsbok hade skrivit av Veli-Matti Junnila? 
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'Eftersom fartyget ligger mer än 90° på sidan är det naturligt att klaffarna av gravitationen vridit sig från bildäck och det är 
just detta faktum som bevisar att detonationerna har skett efter förlisningen'. 

http://www.factgroup.nu/est/cardeckse.html  

'Den Oberoende Faktagruppen konstaterar att skador till följd av sprängning på bildäck finns dokumenterade av JAIC:s egna 
dykare samt att dessa skador aldrig offentliggjorts eller förklarats. Vi kan dessutom konstatera att skadorna är av sådan art 
att de låst fast en klaff i ett läge som denna klaff ej kan ha haft annat än då fartyget ligger på havets botten. 
Sprängningarna har sålunda skett efter förlisningen. 

Vi konstaterar dessutom att dykarna som sett, filmat och undersökt skadorna belagts med sekretess av uppdragsgivaren 
svenska Sjöfartsverket'. 

Den Oberoende Faktagruppen 2006-04-09  

 

2.18 EXPLOSION? 

Färjan drabbades enligt Linde 1.4, 2.1 av en kraftig smäll kl. 00.40 (eller kanske 00.55) och senare var det vatten 
på däck 1 kl. 00.56 noterat av överlevande innan slagsida uppstod. Vatten läckte naturligtvis in i ett utrymme i 
skrovet på däck 0 och det bör ha observerats av besättningen som sedan ombetts att ej nämna läckaget. 
Författaren har ingen aning vad 'causa proxima' för läckaget var men se nedan. Slutsatsen bör dock vara att 
'Estonia' var läck 5-15 minuter innan slagsidan uppstod! Om en explosion orsakade skrovläckaget är obevisat 
men möjligt, t.ex. kriminellt sabotage. Troligare orsak är dock kollision eller bristfällig reparation av skrovet 
eller installation av stabilisatorer i februari 1994. 

Tyska varvets experter anser att en sprängladdning 3.18 mellan visir och ramp i överbyggnaden bidrog till, men 
inte orsakade (?), olyckan, men den förklaringen är fel, eftersom det - vatten i en öppen överbyggnad - aldrig 
kan ha lett till sjunkning utan enbart kapsejsning och flytläge uppochned. Dessa skador torde ha uppstått 
om/när visiret sprängdes loss under vatten efter olyckan. 

Linde sa till DN att det var en våldsam smäll - sedan var det tyst. Kommissionen undvek att undersöka 'Estonia' 
för andra skador än visiret, fastän det borde ha varit nödvändigt att undersöka om styrbordssidan var skadad i 
skrovet under vattenlinjen vid t.ex. spant n° 98 eller akterut i förrådsrummen. Farlig last kanske hade läckt ut 
på bildäcket och runnit ner till en uppsamlingstank och exploderat? Vissa anser att en stabilsatorfenas 
infästning 2.23 kan ha brutits och orsakat läckaget på däck 0. Det är naturligtvis möjligt, men ganska svårt att 
kombinera med observationer av vatten på däck 1, ytterligare två smällar strax före kl. 01.02 och plötslig 
krängning 30 grader kl. 01.02/5 men förklaringen finns kanske nedan. 

Just den plötsliga krängningen, då människor kastades ur sina sängar, bord och stolar rasade ner i lä, folk 
slängdes mot väggar och slogs blodiga, dryckesautomater glider från babord till styrbord, spelmarker och 
spelkort i casinot flög iväg, etc. kan enbart förklaras med en plötslig förlust av initialstabilitet, pga vatten i 
skrovet, pga läckage. Stabilitetsförlusten kan i sin tur enbart bero på hastigt uppkomna fria vätskeytor i skrovet 
under vattenlinjen. Vatten på bildäcket i overbyggnaden kan aldrig ge upphov till plötslig slagsida, som sedan 
stoppas upp och minskar 1.1, 1.9 för att sedan öka igen. Vatten på bildäcket ger naturligtvis upphov till slagsida 
som sedan, om 1 900 ton vatten lastas i överbyggnaden, leder till kapsejsning och flytläge upp och ned. Ingen 
långsam sjunkning är möjlig med vatten i överbyggnaden. 

En möjlighet är att läckaget orsakades av att styrbords fenstabilisator infästning bröts sönder (kl. 00.40 eller 
senare) vilket orsakade stort vatteninflöde - en 0.2 m² öppning kan leda till 100 ton/minut vatteninflöde - och 
en smäll, som uppfattades av bl.a. Linde, Treu och Sillaste. Treu och Sillaste har avgett märkliga vittnesmål 1.48 
- efter slagsidan skulle de ha sett vatten tränga in i överbyggnaden vid den stängda förrampen?! Enligt 
slutrapporten var emellertid rampen helt nerfälld vid den tidpunkten. 
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Stabilisatorerna hade installerats i februari 1994 och det är sannolikt att svetsningens kvalitet inte var bra 2.23. 
Vid läckaget vattenfylldes hela stabilisatorrummet (däck 0) och vatten steg upp till däck 1 (under vattenlinjen), 
vilket observerades av flera överlevande (kl. 00.50-00.55) som bodde på däck 1, trots att länspumparna 
startades. Passagerarna trodde att saunan var vattenfylld, men det var utrymmet akter om saunan som hade 
vattenfyllts - där satt fenstabilisatorerna. Naturligtvis kan läckaget även ha startat i saunautrymmet - t.ex. 
genom swimmingpoolen. Sedan öppnade sannolikt någon på bryggan de vattentäta dörrarna till 
stabilisatorrummet på däck 0 (av misstag - fjärrkontroll och fjärrindikering var fel på bryggan 1.23) strax innan 
klockan 01.00 med två kraftiga smällar som följd. När vattnet sedan spreds i tre-fyra rum inklusive 
maskinrummet på däck 0 genom de öppna vattentäta dörrarna, förlorade 'Estonia' initialstabiliteten och 
krängde 30 grader styrbord kl. 01.02. Sedan återvanns stabiliteten vid 15 grader krängning kl. 01.05 när mera 
vatten läckte in, motorerna stannade och 'Estonia' stoppade nära vrakplatsen. 'Estonia' sjönk sedan långsamt 
under 30 minuter, när flera utrymmen under bildäck och vattenlinje vattenfylldes. När cirka 2 000 ton läckt in i 
skrovet kom däck 4 akterut under vatten och bildäcket vattenfylldes snabbt genom ventilatoröppningarna på 
akterdäcket och 'Estonia' sjönk snabbt med aktern först som stötte i botten kl. 01.32-01.35. Visiret satt kvar 
hela tiden - surrat med rep mot överbyggnaden. 

Anledningen varför utredningen manipulerades kan vara att dels skydda den inkompetenta besättningen (som 
öppnade de vattentäta dörrarna och aldrig slog larm), dels skydda svenska sjöfartsverket som bl.a. anmärkt på 
de vattentäta dörrarna och den felaktiga livräddningsutrustningen 1.33 dagen innan och andra fel utan att 
vidtaga åtgärder. Visiret lossnade troligtvis, när 'Estonia' sjönk och hamnade hängande på vraket. Rampen var 
naturligtvis aldrig öppen. Visiret var i dålig kondition och passade ej och Atlantlåset var inte ens stängt. 
Visirgångjärnen slets alltså delvis av, när färjan sjönk. Rampen var skev och ej heller låst, så därför kunde inte 
ramplåsen slitas sönder. Rampen hölls på plats med hjälp av rep, etc. Av någon anledning ville inte 
Kommissionen meddela detta utan - mycket märkligt - hittade på historien om det avslagna visiret, etc. För att 
backa upp denna falska utsaga sprängde svenska flottan loss visiret under vatten efter olyckan! Och sprängde 
ett stort hål i överbyggnanden bakom visiret 3.10. 

TYSKARNAS EXPLOSIONSHÅL VID DÄCK 1 I SKROVET 

I den tyska expertgruppens 3.13 slutrapport finns en märklig Note i kapitel 6.5.2 - 
http://www.estoniaferrydisaster.net/estonia/index.html: Det handlar om certificeringen av 'Estonia' 1993 
under estnisk flagg och avsaknaden av ett kollisionsskott eller "partial collision door" i överbyggnaden bakom 
rampen och vad svenska Sjöfartsverket gjort för att hjälpa klassen Bureau Veritas (BV): 

"Note:  

When the co-operation between BV and Sjöfartsverket in connection with the flag change procedure 
was discussed with Ulf Beijner - the head of the Sjöfartsverket Inspection office Stockholm at that time 
and in this capacity in charge of the ESTONIA matter - he fully agreed to the developments and 
sequence-of-events explained on the previous pages, but when it came to the causative connection 
between the missing "partial collision door" and the catastrophe, he strongly rejected this connection 
with reference to the explosion hole in the starboard side in way of the 0-deck, which in his opinion 
was the cause of the sinking." 

(Översättning: När samarbetet mellan BV och Sjöfartsverket i samband med flaggbytesproceduren 
diskuterades med Ulf Beijner - chef för Sjöfartsverkets Stockholmskontor vid den tidpunkten och 
ansvarig för ESTONIAärendet - höll han med om olycksutveckling och händelsförlopp beskrivet på 
tidigare sidor (i tyska rapporten), men när det kom till ett samband mellan avsaknad av en "partial 
collision door" och katastrofen, avfärdade han det kraftigt med hänvisning till explosionshålet i 
styrbords sida i nivå med däck 0, som enligt hans åsikt hade orsakat olyckan).  

Det verkar som de tyska experterna diskuterade om ett explosionshål i styrbords sida i nivå med däck 0 i 
skrovet med den svenske fartygsinspektören Ulf Beijner och att Beijner ansåg att detta hål orsakade 
sjunkningen. 
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Men denna explosionsskada i skrovet (!), som inte är den kända sprängskadan vid förrampen, nämns inte mera 
av tyskarna och än mindre av Kommissionen och Gregg Bemis lyckades aldrig finna den vid sin dykning. 

Naturligtvis kan 'Estonia' ha sänkts av sabotörer. Ryssland låg långt framme när det gällde laserteknik för 
militära ändamål vid den tiden 1994 - ett område där Sovjet hade kommit långt längre än USA. På sin sista färd 
fraktade 'Estonia' enligt envisa rykten utrustning inom just detta område. Denna utrustning skulle sedan (via av 
Vägverket beviljad specialtransport från Frihamnen till Arlanda) vidarebefordras per två stora transportplan till 
USA. Detta var något som en grupp nationalistiska ryska generaler - ”Felixgruppen” - motsatte sig och därför 
skulle ha sprängt 'Estonia'. Denna uppgift måste tas med en nypa salt. Det hade ju varit enklare att stoppa 
'Estonia' redan i Tallinns hamn (med en brandbomb i maskinrummet, t.ex.) utan människooffer. Författaren 
tror att dessa rykten sprids för att förringa seriös kritik av haveriutredningen. Se även kapitel 6 i (1). 

GREGG BEMIS DYKNING - DET BORTSPRÄNGDA VISIRET 

Gregg Bemis dykare i augusti 2000 1.16, 2.24 gjorde enligt uppgift bara en enkel besiktning av 
stabilisatorfenorna - styrbord och babord i skrovet. Fenorna var tydligen infällda i sina boxar och inga stora, 
yttre skador noterades utom en stor sandhög som eventuellt kunde ha täckt en öppning i skrovet för om 
stabilisatorerna. Att fenorna var infällda är en nyhet. De skulle ju ha varit utfällda vid olyckan och flera 
överlevande såg babords fena ute, när de var på sidan strax innan fartyget sjönk. Hur fenorna senare kunde ha 
fällts in är oförklarat. Och dykarna inspekterade inte fenutrymmet på insidan av skrovet. Det är trångt, när 
fenan är infälld. Därför anser författaren att hans hypotes är fortfarande giltig och att den kontrolleras med en 
ordentlig undersökning av just styrbords stabilisatorfenas infästning. Samtidigt borde man kontrollera 
väderdäcket förut och dess styrbordssida - drogs verkligen visiret sönder däck, däcksbalk och förskott där? 

Men Gregg Bemis dykare fann en stor skada i 'Estonia's styrbords frontskott 3.10 vid rampen som ej 
dokumenterats av Kommissionen och som författaren anser är sprängd. Skadan kan ej har orsakats av en 
sprängladdning mellan visir och ramp, eftersom skadan är i ett område där visiret ligger an mot frontskottet i 
stängt läge. Sprängladdningen - om det var en sådan - verkar ha apterats bakom skottet, dvs inne i fartygets 
styrbords främre förrådsrum. Kommissionen har sagt att frontskottet är upprivet högst upp vid väderdäcket av 
visirets lyfthydraulik, men spränghålet befinner sig längre ner på skottet och är sannolikt ej förbundet med den 
övre skadan. Författaren anser därför att denna skada uppstått under vatten, dvs visiret sprängdes loss 
under vatten. Därför är säkerligen däcksbalken i däck 4 oskadad! Kommissionen anger att lyfthydrauliken 
skar rakt igenom balken. 

SPRÄNGSKADAN EXISTERAR EJ ENLIGT KOMMISSIONEN 

Kommissionen har som sagt aldrig meddelat att styrbords frontskott har en jättelik, sprängd skada strax över 
sidolåset. I fax till Stenström den 10 oktober meddelade Karppinen att styrbords frontskott var oskadat enligt 
nedan bild - styrbords frontskott var bara upprivet litet grand högst upp: 
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Fig. 2.18.1 

Styrbords frontskott är till vänster på bilden ovan. Sidolåsen styrbord och babor är indikerade med bokstaven 
A. B visar en liten skada högst upp styrbord (B babord är oförklarad) - 'torn out plate' - som aldrig filmats av 
Kommissionen och som aldrig har visats i någon rapport. Bemis stora skada befinner sig styrbord mitt imellan A 
och B. Om Bemis noterade skada är förbunden med skadan högst upp är oklart men osannolikt. Dykarna hade i 
så fall filmat hela vägen upp och själva väderdäcket. 
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2.19 INGET VATTEN I GARAGET (ÖVERBYGGNADEN) 

Innerrampen hittades enligt uppgift bara delvis öppen eller nästan stängd. Antag att rampen bara var delvis 
öppen, 60-70 cm högst upp och 30-35 cm halvvägs upp ca 2.5 meter över bildäck redan innan olyckan. Ytan av 
de två kilformiga öppningarna vid sidan av rampen är ca 0.82 m², där vatten kan rinna in (när bildäck doppas 
2.5 meter under en våg), om vi bortser från att rampen faktiskt satt i en 'tunnel' som blockerade de kilformiga 
öppningarna, dvs mindre vatten skulle ha runnit in. 

Bildäcket och överbyggnaden är mer än 2 meter över vattenlinjen. 

Antag att stampningsperioden var cirka 8 sekunder och att neddoppningen i vågen var cirka 4.5 meter och att 
visiret inte stoppade vatteninflöde. Det innebär att de två öppningarna vid rampens sidor var under vatten 
cirka två sekunder var 8e sekund - resten av tiden var öppningarna ovan vattnet och inget vatten kom in! Säg 
att inflödeshastigheten var 3 m/s. Då rann bara 4-5 m3 in var 8e sekund eller att 36-37 m3 per minut kom in i 
garaget! Därför borde det ha tagit minst 15 minuter att fylla garaget (600 ton) upp till trösklarna under 
branddörrarna. Men vatten rann också ut genom avloppen, som finns för garagets sprinklersystem. Det är 
omöjligt att tillräckligt med vatten för att kränga 'Estonia' 15 grader rann genom en delvis öppen innerramp 
som vissa besättningsmän hävdar och som Kommissionen i sin första olyckssekvens hävdade. 

Man måste i stället anta att visiret drog ut innerrampen helt och hållet strax efter kl. 01.15, säg kl. 01.16 som 
föreslagits av Kommissionen 1.17-5. 

Med bogen helt öppen var ytan där vatten kom in cirka 15 m², och hastigheten 7 m/s (skeppets fart 14 
knop), dvs 1,575 m3 flödade in varje minut! (åtta stycken två sekunders neddoppningar av hela öppningen 15 
m² per minut) eller 2 000 m3 på 75 sekunder. Huss anser att det tog 28 minuter 1.9, men jfr Appendix 4 för 
mer exakt beräkning. 

Då borde skeppet ha krängt 34 grader på 75 sekunder och slagit sönder fönsterna i däckshuset, som 
vattenfylldes, och sedan varit på sidan efter två minuter (som 'Herald of Free Enterprise') och skulle sedan ha 
slagit runt och flutit upp och ned, dvs kapsejsat. Men 'Estonia' stoppade att kränga vid 15 grader! Efter 15 
graders krängning gick allt mycket långsamt. Så tydligen kom det bara in 1 000 ton vatten i garaget, om det nu 
var vatten där, och sedan var det någon som 'drog åt kranen', dvs vatteninströmningen minskade eller vatten 
rann ut, när slagsidan var >15 grader. 

Den inre rampen stängdes igen! Kommissionen påstår det 1.9, 1.17-5. Fast numera vet vi att rampen 
definitivt aldrig var öppen 3.10. 
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2.20 VATTEN PÅ DÄCK 1! 

Många överlevande såg vatten på däck 1 innan kl. 01.00 och att de vattentäta dörrarna var öppna. 

Däck 1 förut består av sex passagerarutrymmen med enklaste sovhytter utan handfat och toaletter. 
Utrymmena är uppdelade av vattentäta skott cirka 10 meter isär, i skotten sitter vattentäta dörrar. Toaletterna 
finns i det andra och det femte utrymmet, dvs 75% av alla passagerare på däck 1 måste passera en vattentät 
dörr för att gå på toaletten. Det är klart 1.23 att dessa vattentäta dörrar var ständigt öppna i strid mot SOLAS II-
1, reg. 15.7.1.2.3 och reg. 15.9.2. 'Estonia' var helt enkelt felkonstruerad. Man kan inte ha vattentäta dörrar 
mellan passagerarhytter och toaletter! Kommissionen nämner inte saken med ett ord - naturligtvis. 

Det är sannolikt att havsvatten läckte in i skeppet på däck 0 under vattenlinjen mellan spant, t.ex. nr. 85-98 
och/eller 98-110, dvs saunan och konferensutrymmet, långt före kl. 01.00. Men däck 0 är tre meter under däck 
1. Om ett utrymme på däck 0 vattenfylldes kunde faktiskt vatten tränga upp på däck 1 genom öppningar i däck 
1, där det observerades av många passagerare. Ingen slagsida uppstår. Vattnet skulle sedan kunna sprida sig 
genom de vattentäta dörrarna i centerlinjen till alla sex utrymmena. Det skadade skeppet trimmade då på 
fören, så att vattnet rann förut. Plötsligt förlorade färjan initialstabiliteten, pga de fria vätskeytorna på däck 1 
och 0. Allt vatten på däck 1 hamnade då på styrbordssidan, vatten forsade också upp från däck 0 babord och 
hamnade på styrbordssidan på däck 1, vilket gjorde att skeppet krängde, men eftersom vattenmängden var 
begränsad och de fria vätskeytorna minskade med krängningen, stannade skeppet i ett stabilt läge vid 15 
graders slagsida. Vatten kunde nu inte spridas genom de öppna vattentäta dörrarna som var 'på det torra'. 
Men vatten fortsatte att läcka in och spreds så att slagsidan långsamt ökade till 90 grader under 33 minuter. 
Sedan sjönk skeppet snabbt. 

Författaren har inte räknat på det ostabila fallet med fritt vatten i sex utrymmen på däck 1 förut - det är 
troligare att det var läckage akterut 2.17 och vatten som spreds på däck 0, men de facto såg passagerare på 
däck 1 vatten. Vatten på däck 1 kan även ha sprutat upp genom luftrör (från tankar) som slutade på däck 1, när 
någon i maskinrummet eller pumprummet tryckte tanken mellan däck 0 och 1, t.ex. en krängtank eller en 
dubbelbottentank, full med vatten. 
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2.21 SJUNKNING PÅ AKTERN. VATTEN I MASKINRUMMET. INNERRAMPENS SKADOR 

Kommissionen säger att skeppet sjönk med aktern först, även om 3/M Treu har sagt att maskinrummet akterut 
var torrt, när han lämnade det kl. 01.30 (8), fast det är troligare att han lämnade kontrollrummet 28 minuter 
tidigare i samband med slagsidan kl. 01.02 och ljög om att maskinrummet var torrt 1.48. 

Notera att Treu befann sig inne i maskinkontrollrummet, som ligger mellan två vattentäta skott för om 
maskinrummen. För att kontrollera om det var vatten i maskinrummen skulle Treu ha tvingas öppna minst 
en vattentät dörr för att titta efter. Eftersom fartyget trimmade på aktern skulle allt vatten i maskinrummet 
varit under durken akterut - tittade Treu där? 

Om vatten läckte in i skeppet förut, borde skeppet ha sjunkit med fören först. Det är då möjligt att 
innerrampen trycktes upp inifrån av last som förskjutit sig förut, när skeppet sjönk. Skador på innerrampen 
skulle då ha skett kl. 01.40. Kommissionen har enligt slutrapporten (5) och den officiella dykrapporten aldrig 
kontrollerat insidan av rampen och garaget 3.10. 

Hade rampen dragits ut kl. 01.15 som meddelats av Kommissionen, när 'Estonia' hade full fart framåt, borde 
rampen ha knäckts av vattentrycket, förpiksdäcket skulle ha tryckts ner och rampen skulle aldrig kunnat 
stängas igen. Dessa enkla fakta nämns inte i slutrapporten. Det är naturligtvis troligare att skeppet sjönk med 
aktern först, men då måste faktiskt skrovläckaget ha varit midskepps eller akterut, så att maskinrummen 
akterut kunde ha vattenfyllts under sjunkningsförloppet och de vattentäta dörrarna mellan de olika 
maskinrummen måste ha varit öppna. Förnyad dykning kan lätt kontrollera förhållandena inne i 
maskinrummen och eventuellt läckage akterut. Vad man bl.a. bör kontrollera är inte bara stabilisatorerna utan 
även sjövattenintagen - har en stoppventil eller ett rör brustit kan det ha orsakat läckaget. 
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2.22 INKOMPETENTA UTREDARE. MÄRKLIGA REGELÄNDRINGAR 

Baserat på Kommissionens uttalanden och slutrapport (5) har olika sjöfartsadministrationer rapporterat till 
IMO att 'Estonia' sjönk för att det var vatten i överbyggnaden, även om Kommissionen skyller på visirets lås och 
aldrig förklarade sjunkförloppet. 

IMO reagerade omedelbart och ordnade ett par katastrofmöten 1995, där det föreslogs att SOLAS-reglerna 
skulle ändras med hänsyn till Estoniaolyckan. 

Förfarandet var emot IMO's egna bestämmelser hur säkerhetsregler skall ändras. Normalt inlämnas förslag till 
regeländringar till Marine Safety Committee, MSC, som sänder det på remiss och formell säkerhetsanalys, FSA, 
till sina underkommitteer, som sedan rapporterar tillbaka till MSC. I det aktuella fallet lät man en godtycklig 
'expertpanel' föreslå godtyckliga regeländringar direkt till MSC, som sedan antog regeländringarna utan analys 
eller stabilitetsberäkningar och diskussion i november 1995, två år innan Kommissionens slutrapport ens var 
tillgänglig för studium. För en detaljerad genomgång av regeländringarna se kapitel 5 i (1). 

Tyvärr gjorde varken IMOs 'expertpanel' 1995 under dansk ledning (danska sjöfartsverkets chef Funder) eller 
MSC en stabilitetsberäkning som visade att vatten på bildäck alltid kränger fartyget upp och ned. Då hade 
hela bluffen med vatten i överbyggnaden, pga påstått avslaget visir, avslöjats redan 1995. Sannolikt blev 
Funder införstådd att den officiella olycksorsaken var fel men ombads inte reagera 

Förslaget med fjärralarm att upptäcka läckage 2.4 har aldrig diskuterats (det stoppades av svenska 
sjöfartsinspektionen och Johan Franson). Det är ju otroligt pinsamt att IMO aldrig kontrollerade att vatten på 
'Estonia's bildäck inte kunde ha sänkt 'Estonia', utan skulle ha krängt henne upp och ned. 

Intressant nog vägrade IMO att acceptera expertpanelens förslag om en 'inget-vatten-på-bildäck' regel som 
internationell standard för färjor typ 'Estonia'. 

Bara Nordvästeuropa accepterade denna s.k. Stockholmsöverenskommelse (Resolution 14) genom bilaterala 
avtal. Enligt den grekiske skeppsbyggnadsprofessorn A. Papanikolaou, Aten, var den vetenskapliga bakgrunden 
till Stockholms-överenskommelsen ordentligt ifrågasatt redan1999. Anledningen var att de teoretiska reglerna i 
Resolution 14 kräver vattentäta dörrar på bildäcket för att reducera och stänga in en viss teoretisk mängd 
vatten på bildäcket efter en kollision (?). Denna 'teori' hade snickrats ihop efter Estoniaolyckan, som ingen fick 
ifrågasätta. Alternativet var och är att göra modellprov för att se hur mycket vatten som verkligen kommer in 
på bildäcket och att se vad som händer sedan med modellen. Modellprov har senare visat att mycket mindre 
vatten än man trodde kommer in på bildäcket, och att man inte behöver installera så många vattentäta dörrar 
på bildäcket. Självfallet hänvisar alla redare av nybyggen idag till modellprov, som visar att färre (eller inga) 
vattentäta dörrar behövs. Norge genomförde Resolution 14 blixtsnabbt som lag och antydde att modellförsök 
skulle ge samma resultat som de teoretiska reglerna. Norska redare tvingades därmed installera vattentäta 
dörrar för 100-tals millioner kronor på sina färjor mycket tidigt (innan modelförsök hade gjorts). Sannolik 
bidrager dessa dörrar inte alls till ökad sjösäkerhet 3.21, 1.37. 

SJÖSÄKERHET UTVECKLAS MED KORREKTA OLYCKSUTREDNINGAR 

Alla regler och bestämmelser om sjösäkerhet grundas på tidigare olycksutredningar och skadeanalyser. Man 
kan inte utveckla riktiga säkerhetsregler utan att göra ordentliga haveriutredningar enligt IMO resolutioner 
A.440 (XI), A.637 (16) och A.849(20), som stadgar öppenhet och offentlighet. Kommissionens totala 
misslyckande att utreda 'Estonia'-olyckan har därmed bidragit till att minska sjösäkerheten. IMO har efter 
slutrapportens (5) publicering inte ens diskuterat dess innehåll. IMO ändrade sina regler tidigare utan att ha 
tillgång till slutrapporten och utan att sända regeländringarna på remiss, och när slutrapporten (5) till sist 
publicerades, så begravdes den i IMOs bibliotek. Flera nya SOLAS-regler är helt vansinniga, bl.a. stadgas att alla 
dörrar i överbyggnaden till bildäck med trappor som leder ner i skeppet skall ha 2.5 meter höga trösklar, dvs 
dörren skall vara belägen på däcket ovan och hela bildäcket/överbyggnaden skall vara instängt som en 
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swimmingpool. Det hade varit betydligt logiskare att stadga att dörrarna inte skulle ha några trösklar alls, så att 
vatten snabbt kan rinna ner i skrovet under bildäcket (till två utrymmen) och stabilisera fartyget. 

Denna bok hade inte behövts skrivas om alla överlevande estniska besättningsmän hade talat sanning och 
om Kommissionens medlemmar och hela IMO hade varit mer kunniga och kritiska och inte bara anammat 
allt struntprat som spreds efter olyckan. Svenska skattebetalare har betalat 100-tals millioner kronor för en 
helt värdelös haveriutredning och misslyckad övertäckning av vraket. Ytterligare 100-tals millioner har 
investerats i dörrar på bildäck på många färjor. Men att spendera ett par millioner att analysera alla fakta 
som kommit i dagen efter slutrapportens publicering har förvägrats allmänheten av svenska myndigheter. 
Det är cyniskt och arrogant av myndigheterna att bidra till att troligtvis milliardbelopp skall användas att dels 
täcka över 'Estonia' och att andra färjor skall moderniseras med dörrar på bildäck, som sannolikt ej ökar 
säkerheten, medan man vägrar utreda nya fakta om olyckan som kommit i dagen efter utredningens 
publicering, vilket bara skulle kosta en bråkdel. 

Den bisarra idén, att visiret hade trillat av, rampen hade dragits ut, vatten hade forsat in i överbyggnadden och 
först krängt 'Estonia' och sedan sänkt henne, hittades tydligen på under en kafferast redan den 28 september 
1994 och läcktes till pressen 4.3 , 4.4. De följande dagarna pressade man troligtvis besättningen att anpassa 
sina berättelser att handla om vatten-på-bildäck. Man kunde ju tydligen inte säga att fartyget plötsligt sprungit 
läck och att de vattentäta dörrarna var öppna och att besättningen inte hade stängt dem. Att visiret trillat av 
först och inte sist hittade man på innan man senare hittade visiret på helt fel ställe. Visiret hittades ju väster om 
vraket 1.14, men borde ha fallit av öster om vraket, om det hade fallit av och dragit ut rampen. Det struntade 
Kommissionen i. Sedan, när man hade funnit vraket och såg att rampen var stängd, fick man hitta på att 
rampen dragits ut och sedan stängts igen. Mörkläggningen började. Och visiret fick sprängas loss under vatten! 

Det officiella Estland, som ägde färjan, och det officiella Sverige som visste att färjan inte var sjövärdig innan 
hon seglade iväg och som hade kunnat stoppa olyckan och det officiella Finland, vars sjöfartsinspektion 
ursprungligen hade certificerat 'Estonia', hade tydligen ett gemensamt intresse av att dölja sanningen - 
skydda svenska och finska sjöfartsverken och det estniska rederiet. Därför startades omdelbart en av Sverige 
centralt styrd mörkläggning av hela olyckan med ovan nämnda personers goda minne. 

Olycksutredning och massmedia var relativt lätt att manipulera med felaktiga uppgifter 1.1, 1.2, 1.3,1.4. 
Inhemska kritiker av vatten-på-bildäck-teorin tystades snabbt, utländska kritiker ignorerades. Felaktiga 
uppgifter spreds åt alla håll. Finland var ju också medskyldigt. Finska sjöfartsstyrelsen hade 1980 godkänt att 
'Estonia' hade 20 stycken vattentäta dörrar i tolv vattentäta skott, vilket var helt fel enligt reglerna. Finland 
hade kanske också ett intresse av att skydda det finska varvet där 'Estonia' hade byggts om åtta månader 
tidigare? Att 'Estonia' var rejält ombyggd i Finland med nya stabilisatorer mindre än nio månader före olyckan 
kunde man tydligen inte säga. Saken antyds på mindre än två rader på sid 35 i slutrapporten (5). 

  



441 
 

2.23 HEMLIG OMBYGGNAD I JANUARI 1994! 

Mellan den 10 och 14 januari 1994 togs nämligen 'Estonia' ur trafik och var i torrdocka i Nådendal, Finland, då 
ett par utfällbara fenstabilisatorer installerades. 

Dessa var tillverkade av Brown Brothers & Co Ltd, i 
Edinburg, Skottland och visas i bilden t.h. 

För att installera stabilisatorerna krävdes att man skar 
två stora hål i slagen i fartygsskrovet och att man sedan 
förstärkte plåten kring hålen. Sedan svetsade man fast 
de stållådor som stabilisatorerna var prefabricerade i. 
Tyvärr visas stabilisatorerna inte på ritningarna i 
slutrapporten. Det finns inte heller några som helst 
uppgifter att ombyggnadsritningarna och 
förstärkningarna var godkända av myndigheterna och 
att arbetet hade övervakats och kontrollerats av 
myndigheterna, eller att arbetet utfördes av 
kvalificerade svetsare och plåtslagare under riktiga 
förhållanden. Det är egentligen ganska 
häpnadsväckande. Mindre än nio månader före 
olyckan byggdes 'Estonia' om ordentligt på rekordtid 
under fyra dygn mitt i mörkaste och kallaste vinter och 
saken nämns inte i slutrapporten (5). 

Stora hål skars upp i de högst belastade delarna i undervattensskrovet och stabilisatorer byggdes in, men 
slutrapporten utreder inte om det gick rätt till, t.ex. om klassen godkände det hela. Anledningen till att 
stabilisatorerna installerades var att 'Estonia' hade bytt trad - från skyddad skärgårdstrafik mellan Sverige och 
Finland till trafik på öppna Östersjön. I den tidigare traden behövdes aldrig fenstabilisatorer eftersom färjan 
gick i skyddat vatten. På öppna Östersjön rullade 'Estonia' kraftigt och passagerarna blev sjösjuka. Alltså beslöt 
Estline att installera nya stabilisatorer. 

EN MÖJLIG OLYCKSORSAK 

Stabilisatorerna installerades i ett vattentätt utrymme på däck 0 som enbart kunde nås genom vattentäta 
dörrar i skotten! Det var 100% fel. Tillträde till stabilisatorrummen skulle ske från däck 1 i samma vattentäta 
utrymme, men det arrangerade man inte eftersom det fanns passagerarhytter på däck 1. Den tyska 
slutrapporten säger att installationen inte slutfördes vid det finska varvet - hydraul- och elarbeten fick slutföras 
till sjöss. Tyskarna meddelar också att brand utbröt vid installationen vilket kan ha påverkat svetsningens 
kvalitet. Hur och när installationen testades vet vi inte. Det kan vara så enkelt att stabilisatorinstallationen inte 
slutfördes förrän sommaren 1994 och att man aldrig testade installationen i hårt väder förrän kl. 00.15-00.30 
olycksnatten. Då kanske en svets i skrovet brast med en smäll (som hördes av Linde) och stabilisatorrummet 
började fyllas med vatten. Treu kallade ner Sillaste kl. 00.30 som startade länspumparna. Man stängde de 
vattentäta dörrarna till stabilisatorrummet och trodde kanske man hade läget under kontroll, men vatten 
trängde naturligtvis upp på däck 1 och hytterna började fyllas med vatten (däck 1 var ej vattentätt!). 
Passagerarna på däck 1 larmade naturligtvis besättningen eller receptionen om vatten på däck 1. Larmet 
telefonerades till bryggan. Linde, som då var tillbaka på bryggan, beordrades ner för att evakuera passagerarna 
på däck 1. Klockan 01.00 öppnade bryggan av misstag de vattentäta dörrarna till stabilisatorrummet 1.23 i ett 
försök att stänga alla vattentäta dörrar. Det resulterade i två kraftiga smällar som hördes av många 
överlevande. Vattnet spreds sedan i angränsande utrymmen och Sillaste som befann sig där stod plötsligt till 
knäna i vatten. Vatten i flera vattentäta utrymmen på däck 0 ledde sedan till förlust av initialstabilitet och 
'Estonia' fick slagsida klockan 01.02-01.05. Maskinbesättningen - Treu, Sillaste och Kadak - evakuerade genast 
maskinrummen och sprang upp till öppna däck 8. Sedan ljög de konsekvent om vad som hade hänt och skyllde 
olyckan på visiret. 
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VISIRETS GÅNGJÄRN OCH RAMPEN 

Det är också möjligt att bogvisirets gångjärns lager byttes mycket oprofessionellt vid samma varvsbesök. Det 
tyska varvet, som ju beskylls för att ha orsakat olyckan genom att ha tillverkat ett defekt visir 1980, har påpekat 
att visiret också hade ändrats - frågan är bara när. Slutrapporten innehåller inte en enda detalj, vad man gjorde 
vid det sista varvsbesöket 1994! Bärgning av fartyget var naturligtvis otänkbart i detta läge. Vid en ordentlig 
undersökning hade man funnit att fartyget troligtvis var skadat på styrbords sida och att de vattentäta dörrarna 
i maskinrummen var öppna. En ordentlig dykarundersökning var heller inte möjlig. Därför tillät man officiellt 
aldrig dykarna från Rockwater A/S att undersöka främre rampen inifrån bildäcket - det gick ju inte att komma in 
på bildäcket, eftersom rampen var stängd - och man var aldrig inne i maskinrummen. Att rampen var stängd 
och helt oskadad var ju pinsamt - det innebar ju att inget vatten hade kunnat komma in där. Men nöden har 
ingen lag. Kommissionen hittade på att rampen rivits upp och hade stängts och meddelade detta den 17 
oktober 1994 1.12! Slutrapporten har inte ett enda bevis att rampen har varit öppen.104 Det officiella Sverige 
försvarar sina inkompetenta statstjänstemän på alla sätt och samtidigt det officiella, inkompetenta och 
korrupta Estland, som man tagit under sina vingar. Om det är korruptionen i det gamla Sovjetunionen som 
spridit sig till Sverige, eller om det är den gamla förkalkade traditionen hos svenska myndigheter att aldrig 
erkänna ett fel, som är orsaken till mörkläggningen är oklart. Det saknar intresse. Men det internationella 
sjösäkerhetsarbetet har drabbats hårt av Estland, Finlands och Sveriges moraliska kollaps och lögner om varför 
'Estonia' sjönk. Det internationella sjösäkerhetsarbetet kan inte grundas på lögn.105 

--- 

104 Själv var författaren intresserad av olyckan, eftersom han arbetade med liknande färjor i bl.a. Röda Havet. Författaren har inget med 
Sverige eller Estland att göra. Författaren arbetar med sjösäkerhet över hela världen. Författaren har tillskrivit olika svenska myndigheter 
och aldrig fått ett ordentligt svar eller ett klart besked. Senare uppgifter om stabilisatorerna är att styrbords fena inte svetsades fast 
ordentligt i februari 1994! 

105 Därför står författaren fast vid sina observationer och slutsatser. Någon bör faktiskt ställa sig upp och säga att kejsaren inte har några 
kläder. Författaren anser också att fastställandet av den verkliga olycksorsaken hjälper anhöriga och överlevande att komma över och 
förstå olyckan.  
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2.24 GÖR OM UTREDNINGEN ENLIGT IMO:S REGLER. GREGG BEMIS DYKNING AUGUSTI 

2000 

Slutrapporten är fel från början till slut. Ett passagerarfärja sjunker inte på 35-40 minuter för att det kommer 
in >2 000 ton vatten i överbyggnaden på bildäcket 2.5 meter över vattenlinjen på att par minuter - det slår 
alltid runt och flyter upp och ned, om det osannolika händer att vatten - 2 000 ton! - översvämmar en 
överbyggnad över vattenlinjen. Det är en enorm lös vikt högt upp i överbyggnaden som enbart kan kränga 
fartyget upp och ned. För att sänka fartyget behövs det faktiskt mera vatten - men nere i skrovet. Men enligt 
Kommissionen kom det aldrig in vatten i skrovet förrän betydligt senare - när däckshuset (sic) ovanpå 
överbyggnaden kom under vatten. Hur detta gick till är naturligtvis inte förklarat, eftersom det inte finns någon 
logisk (och fysisk möjlig) förklaring. Slutrapporten har alltså inte korrekt förklarat, varför 'Estonia' sjönk! Istället 
innehåller slutrapporten en förfalskad plott av olycksförloppet 1.9 baserad på likaså förfalskade stabilitets- och 
flytberäkningar. 

Det är svårt att sänka ett passagerarfartyg med oskadat skrov, eftersom det har vattentät indelning i skrovet 
under bildäcket. 

Alla passagerarfartyg med läckande skrov sjunker dock snabbt om de vattentäta dörrarna är öppna och 
länspumpssystemet inte fungerar.  

Det är självklart. Svenska regeringen kan inte vara okunnig. Så den bidrager tydligen till mörkläggningen, 
eftersom Kommissionen varken utredde skrov, vattentät indelning eller vattentäta dörrar på 'Estonia'. 

Intressant nog har vanliga lastfartyg inga vattentäta dörrar i skotten under fribordsdäcket, vilket bidrar till 
säkerheten. 'Estonia' hade 20 vattentäta dörrar i 12 skott. Det var helt olagligt 1.23. Kommissionen nämner inte 
saken med ett ord. Det kan inte vara ett sammanträffande. 

'ESTONIA' SAKNADE LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING OCH EN KORREKT EVAKUERINGSPLAN 

Äldre passagerare ombord hade inte en chans att överleva. Att mer än 50% av de ombordvarande skulle hoppa 
direkt i sjön och simma till livflottar som kastats i var och är olagligt och omoraliskt. Det hade eventuellt 
fungerat i juli, augusti med ljusa nätter och ganska varmt vatten, men under vinter med mörker och iskallt 
vatten innebar det döden, dvs utrustningen var fel! Nu skedde olyckan i september och det var mörkt ute och 
kallt vatten. Massor av personer dog nog, pga felaktig livräddningsutrustning, vilket Kommissionen tystade ner. 
Sjösäkerhetsdirektör Johan Franson, Sjöfartsverket, har cyniskt vid flera tillfällen yttrat att 'Estonia's 
livräddningsutrustning var korrekt - passagerarna skulle klättra ner utför fartygssidan och sedan hoppa i vattnet 
och simma till en flotte som kastades ner från däck 8 1.33. Ingen fartygs- eller rederiinspektör i Sverige vågar 
ifrågasätta dessa idiotuttalanden av Sveriges högsta auktoritet på sjösäkerhet - Johan Franson. 

Att visiret försvann efter att slagsidan uppstod är klart - det är en betydelselös händelse i sig - men fastställer 
fartygets positionen, när visiret föll av (om nu den uppgivna positionen är korrekt?). Det är troligare att visiret 
hängde kvar på överbyggnaden när fartyget sjönk. 

Kommissionen skyllde som bekant hela olyckan på att varvet tillverkat ett felaktig visirlås 1980 i 
överbyggnaden, men kontaktade inte varvet förrän 14 månader efter olyckan 1.22 med förfrågan om hur låset 
tillverkats. Varvets svar (17), (18) från 1996 hemligstämplades och uteslöts ur slutrapporten och blev inte 
officiella förrän 1998 - tre månader efter att slutrapporten publicerats. Visirlåsen - i överbyggnaden - var 
konstruerade för fart i Stockholm skärgård och var mycket starka. De skulle också ha motstått krafterna som 
uppstod på Östersjön, om de inte var slitna. Att visiret slogs sönder i sidled, när fartyget hade stor slagsida, 
eller delvis slets av när fartyget sjönk, var en sinkadus som kommissionen utnyttjade hänsynslöst. Man beslöt 
att skylla på visirets lås som olycksorsak. Eftersom det bara finns en handfull personer i världen som är experter 
på visirlås, fartygsstabilitet och haveriutredningar trodde tydligen kommissionen att man skulle kunna tysta 
dem och vilseleda allmänheten. Det är ganska förfärligt. 
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Ro-rofartyg lastar ofta farlig last, som omges av rigorösa bestämmelser. Slutrapporten nämner inte om farlig 
last fanns ombord på olycksresan och undersökte inte garaget. 

Överlevande och anhöriga har inte fått en riktig förklaring om olyckan. Svenska regeringen bär ett stort 
ansvar för detta. Alla planer för övertäckning av vraket, innan en ordentlig, hederlig undersökning gjorts, 
blev suspekta. Alla uttalanden 1998 - 2001 om att ytterligare bedömning av nya uppgifter inte är nödvändig 
klingar falskt.  

Dagens Nyheter, i sin huvudledare 981116 med titeln 'Rädda liv det viktigaste' , betonade att nya katastrofer 
kan förhindras, och att saklig debatt är av största betydelse för att förändra förutsättningarna för olyckor. 
Nordiska Transportarbetarfederationen, NTF, inbjöd, som nämnts 2.7, till saklig debatt om Estoniarapporten 
den 18 november 1998. NTF ansåg att 'Estonia' inte var sjövärdig, att slutrapporten inte var komplett och att ny 
utredning och dykarundersökning var nödvändiga. Tyvärr ville inte Estoniakommissionen förklara, bl.a. hur 
'Estonia' kunde ha sjunkit med vatten i överbyggnaden ovanpå bildäcket istället för att slå runt och flyta upp 
och ned på det oskadade skrovet. Ann-Louise Eksborg, generaldirektör för Statens Haverikommission, lät 
senare genom sin sekreterare Gunnel Göransson meddela 3.19 att hon inte hade för avsikt att gå i diskussion 
med någon om slutrapporten och att detta betydde i klartext att hon inte kommer att besvara några frågor 
fortsättningsvis. Regeringen har givit liknande besked och det är bara att beklaga att saklig debatt om 
Estoniaolyckan omöjliggörs på högsta nivå. 

ATT RÄDDA LIV INTE DET VIKTIGASTE 

Analysgruppen har dock rekommenderat att 'Estonia' undersöks på nytt och att de omkomna bärgas (även om 
regeringen senare avslog rekommendationen). Vid en dykning skall man naturligtvis kontrollera om styrbords 
fenas infästning och dess låda i skrover är oskadad. Saknas fenan och lådan är skadad vet vi varför 'Estonia' 
sjönk. Men ytterligare dykning är faktiskt inte nödvändigt. Det är bara att titta på de oredigerade orginalen av 
undervattensfilmerna av vraket hos SHK och AIB, som visar klart att den helt oskadade rampen aldrig dragits ut. 
Det är bara att titta på visiret på Sjöhistoriska muséet - alla skrapmärken visar att visiret slogs av i sidled eller 
hängde kvar på överbyggnaden när 'Estonia' sjönk. Det finns inga skrapmärken på undersidan av visirets 
lyftarmar som visar att visirets lyftarmar skulle ha varit i kontakt med överbyggnadens överdäck när det 
skulle ha rivits upp framåt innan slagsidan uppstod. Bevis att slutrapporten är fel existerar. Bevis finns att 
slutrapporten är förfalskad - läs bara 1.9. Det är troligt, att den enda anledningen att ej bärga vraket och de 
omkomna, är att dölja de verkliga skadorna som sänkte 'Estonia'. En ny haveriutredning bör göras. 

· Vi kan inte kompromissa om sjösäkerheten, eftersom vi alla önskar högsta sjösäkerhet.  

· Metoder för ökad sjösäkerhet skall vara realistiska, säkra och ekonomiskt försvarbara. 

· Extrema särintressen gynnar ingen, speciellt inte sjösäkerheten. 

Det är inte nödvändigt med en ny dykning för att utreda olyckan. Filmmaterialet från Gregg Bemis dykning i 
augusti 2000 är tillräckligt för att vederlägga Kommissionens rapport. Bemis dykning finns beskriven på internet 
och här skall enbart rapporteras en del observationer som författaren gjort efter samtal med deltagande 
dykare i Tjeckien i februari 2001. 
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GREGG BEMIS DYKNING 

Expeditionen startade från Cuxhafen i Tyskland med 
enbart deltagare från länder, som ej lydde under det 
svenskfinskestniska dykförbudet. Efter att ha passerat 
Kielkanalen stoppade man i Kiel för att embarkera tre 
tyska journalister. Svenska myndigheter hade inbjudits 
att deltaga som observatörer, men var naturligtvis 
förhindrade av sin egen dykförbudslag 1.19. 
Expeditionen övervakades av finsk och svensk 
kustbevakning (flyg och fartyg) och estniska flottan. Ett 
antal fartyg med mediarepresentanter övervakade 
både Bemis fartyg och den svenskfinskestniska 
bevakningen. De finska och svenska 
kustbevakningsfartygen bröt vid ett flertal tillfällen mot 
de internationella sjötrafikreglerna i försök att stoppa 
Bemis att ankra över vraket, men eftersom media 
bevakade det hela, kunde de inte hindra det. Svenska 
och finska kustbevakare besökte sedan Bemis fartyg 
och meddelade dykförbud. De krävde också att få 
uppgifter (namn) om alla ombord. I själva verket hade 
svensk kustbevakning redan en lista med alla personer 
som gått ombord i Cuxhaven och visste att ingen 
person lydde under dykförbudslagen. Svensk 
kustbevakning var tydligen inte medvetna om de tre 
journalisterna ombord som ju hade embarkerat i Kiel. 
Dykfartygets kapten meddelade dock bara att ingen 
ombord lydde under den svensk/finska 
dykförbudslagen. Första fasen av undersökningen var 
att filma vraket med sonar. Sedan startade själva 
dykningen. 

  

Figur 2.24.1 - Skadan i överbyggnaden 

En boj lades precis över förskeppet och bojlinan förtöjdes nere vid vraket just vid den upprivna öppningen i 
babords förskott 1.16, 3.10. Denna lina användes senare för ner- och uppstigning. Två dykteam filmade sedan 
olika delar av fartyget. Det intressantaste resultatet av dykningen är naturligtvis den stora sprängda 
öppningen i styrbords frontskott i överbyggnaden som beskrivs på andra ställen i denna bok och visas t.h och i 
fönster.  

Sista dagen filmade man även med ROV, då 
man noterade en stor sandhög vid skrovet, 
som eventuellt skulle kunna täcka en 
öppning i överbyggnadens sida över 
vattenlinjen, t.ex. styrbords lotsdörr. Se 
figur t.h. 

Dykfartyget var försett med flera GPS-
enheter för positionsbestämning med hjälp 
av satelliter. En dag - när 
mediabevakningen var inställd - visade alla 
GPS-enheter fel position! Felet var enbart 
300 meter, men är trots detta 
anmärkningsvärt. De flesta fartyg använder 
ju enbart GPS för navigering och 300 meter 
fel kan vara ödesdigert.  

 

Figur 2.24.2 - Sandhögen vid sidan 
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Observationen visar att man även i framtiden måste förlita sig på konventionell navigering och 
positionsbestämning. I början av expeditionen fungerade alla deltagares mobiltelefoner normalt, så att kontakt 
med familjer i land var lätt. Sedan slutade dessa mobiltelefonförbindelser att fungera (troligtvis var man för 
långt från en mottagar/relästation), då enbart två portabla satellittelefoner (tillhörande journalisterna) 
fungerade. 

Även dessa slogs senare ut, varvid dykfartyget enbart kunde kommunicera med sin egen radioanläggning. 

Under ROV-undersökning av havsbotten kring vraket - man letade efter en 'sonarfisk' som hade slitit sig och 
hamnat på botten - kolliderade ROVn med ett föremål på botten som var täckt av ett tunt lager sediment. 
Föremålet visade sig vara en människokropp - ingen tvekan om den saken.  

Dykningens höjdpunkt var när två dykare gick ner för att 
skära loss två stålbitar från den stora öppningen i styrbords 
frontskott på överbyggnaden, 3.10 för exakta positioner för 
dessa bitar. Tre materialprovningslaboratorier har senare, 
oberoende av varandra, noterat förändringar i stålets 
struktur som tyder på sprängning. Ett fjärde laboratorium - 
tyska Bundesamt für Materialprüfung (BAM) - anger dock i 
januari 2001 att strukturförändringarna enbart är i 
provbitarnas 0.4 mm ytskikt och beror på stålblästring (!) vid 
rostskyddsbehandling. BAM kommenterar också att 
målarfärg sitter kvar på provbitarna och anser att denna 
skulle ha blåsts bort vid sprängning (som noterats vid 
experiment i luft). Dykarna själva anser att skadan är 
sprängd inifrån och ut - bakom skadan är styrbords 
hydraulrum i överbyggnaden. Kommissionen har, som sagt 
meddelat, att skadan inte existerar och att området är 
oskadat.  

 

Figur 2.24.3 Dykare förbereder skära loss provbitar 
från skadan 

Intressant nog hittade dykare elektroder för brännskäring nere vid rampen. Dessa elektroder tillhörde ej Bemis 
dykare utan hade troligtvis lämnats kvar, när Franson skar loss Atlantlåset och skeppsklockan i december 1994. 

Faktum kvarstår dock att öppningen i överbyggnaden, där stålproverna togs, aldrig har meddelats 
allmänheten och att Kommissionen helt tydligt gjort stora ansträngningar att dölja skadan under 
utredningen - filmer tagna 2 och 9 oktober och 2-4 december 1994 har redigerats för att ej visa området, där 
skadan befinner sig. Författaren anser, vilket även dykarna anser, att skadan omöjligen kan ha orsakats av 
visirets hydraulik, som enligt uppgift skulle ha dragits ut genom skottet. En hydraulikcylinder skulle 
naturligtvis enbart ha rivit upp stålplåten och rullat upp eller böjt plåten högst upp på skottet - nu saknas 
stora stålbitar och vissa brottskanter är skarpa utan deformation tre meter under backdäcket. Hur 
öppningen uppstod återstår alltså att utreda. En felplacerad sprängladdning på skottets insida kan förklara 
skadan - den sattes för långt ner eller var avsedd för visirsidolåsets hydraulik eller rampens hydraulik. Att 
sprängningen skett under vatten torde vara klart. Lika klart är att den orapporterade nyfunna skadan aldrig 
kunde ha sänkt 'Estonia' - den sitter ju i överbyggnaden minst fem meter över vattenlinjen.  

Det enda resultatet i Sverige av Bemis dykning är att Bemis och en tysk journalist häktats i sin frånvaro för brott 
mot gravfridslagen. Men som en av de tjeckiska dykarna säger: 

"Bigami är t.ex. förbjudet i Tjeckien, men vi arresterar ej muslimska utlänningar med flera fruar som kommer till 
Tjeckien på besök, trots att månggifte är förbjudet i Tjeckien. Dykning på 'Estonia' är ej förbjudet enligt tjeckisk lag 
och att hota tjecker med fängelse i t.ex. Sverige för att utreda Estoniaolyckan är mycket störande. Det påminner 
för mycket om förhållandena i ex-CSSR, där makthavarna konsekvent manipulerade massmedia och allmänhet 
med orätta lagar 1950-1990". 

Tyskland har i januari 2001 definitivt avvisat de svenska påtryckningarna att göra gravfridslagen till tysk lag. En 
anledning är naturligtvis att Estoniaolyckan i Tyskland är föremål för mordutredning. Att Tjeckien kommer att 
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göra gravfridslagen till tjeckisk lag är mycket osannolikt. Istället har tjeckisk TV noterat ett ökat intresse för 
Estoniaolyckan efter Bemis dykning med tjeckiska dykare. Ett reportage om Estoniadykningen i tjeckisk Nova-
TV i februari 2001 tyder på det. Ett möte i Plzen drog 150 personer, etc. 

Det är intressant att notera att Bemis filmer tydligen visades i svensk TV-4 under hösten 2000 och att ett antal 
inbjudna experter fick uttala sig om det s.k. hålet i sidan - det existerade inte! Men det stora hålet i styrbords 
frontskott på överbyggnaden uppmärksammades aldrig i svensk TV, trots att det syns kristallklart på de bilder 
som författaren har sett (i februari 2001). TV-4 har aldrig kunnat ge en vettig förklaring till varför den stora, nya 
skadan inte visades. TV-4s VD Thorbjörn Larsson har bara sagt att TV-4 publicerar allt som de får tag på och den 
ansvarige journalisten Joachim Dyfvermark har meddelat att han bestämde vad som skulle visas. Men faktum 
kvarstår att Bemis stora upptäckt aldrig visades i svensk TV. 
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2.25 VAR OCH NÄR GIRADE 'ESTONIA'? REKONSTRUKTION AV OLYCKSFÖRLOPPET 

Figuren i 2.26 var ett försök 1999 att rekonstruera olyckan. En förutsättning är att ursprungskursen var 287° kl. 
00.50 och farten 15 knop och att 'Estonia' då faktiskt var på väg mot Söderarm. Det finns finska uppgifter att 
färjan hade girat söderut (kurs mot Sandhamn?) och irrade runt kring olycksplatsen betydligt tidigare, men 
författaren kan inte rekonstruera ett olycksförlopp på dessa uppgifter. 

'Estonia's rutt sista resan har ej med säkerhet kunnat fastställas. En anledning är att 'Estonia's 
avbytarbesättning ej hörts av Kommissionen vad gäller vilken rutt fartyget normalt hade, då det var på resa 
mot Stockholm via Sandhamn eller Söderarm, dvs vi vet ej var den s.k. girpunkten utanför Finska Viken är. 

Slutrapporten (5) kapitel 5.1 anger ej en detaljerad rutt för fartyget, vilket är konstigt. Den angivna olycksrutten 
är inte den kortaste eller säkraste. Vidare har Kommissionen ej studerat kopior av tidigare loggböcker för att 
fastställa en rimlig girpunkt. 'Estonia' hade seglat cirka 300 ggr mellan Tallinn-Stockholm, men ingen statistik 
över dessa resor finns i slutrapporten (5). Överhuvudtaget är det anmärkningsvärt hur slappt Kommissionen 
har försökt fastställa rutten den sista resan. Man har inte ens frågat de andra färjorna, som seglade i stort sett 
samma rutt från Helsingfors, hur 'Estonia' brukade segla. Det finns ett vittnesmål, Ingvar Eklunds 1.9, där det 
sägs att 'Estonia' seglade snett framför 'Estonia' hela kvällen, dvs 'Estonia' seglade efter finska kusten 
tillsammans med de andra västgående färjorna. 

Besättningsuppgifter att kursen ändrades kl. 00.25 och att stabilisatorerna då fälldes ut är inte tillförlitliga, 
eftersom samma besättningsmän (Linde/Treu) givit varierande uppgifter om vad som hände senare. Det 
framgår inte heller av slutrapporten att polska ro-ro färjan 'Amber' uppges ha mött 'Estonia' den 27.09.94 cirka 
kl. 23.15/23.20 estnisk tid, i position N59°22,5', E22°35,4', då 'Estonia' hade kurs ca 260/265°. Det innebär att 
den i slutrapporten angivna girpunkten och tiden för girändring inte stämmer. 

Slutrapporten (5) sid 22 anger att girpunkten var N59°20', E22°00' , som nåddes kl. 00.25. I kapitel 5.5 sägs 
tiden vara kl. 00.25-00.30. Tiden är obevisad. Kursen före giren var 262° och efter giren 287° (obevisade). 
Slutrapportens kurs-, tids- och positionsuppgifter har inte verifierats av kustradar (den försvunna Utö-plotten) 
eller mötande skepp utan är ren gissning av Kommissionen baserad på visirets position vis-à-vis Söderarm. 
Kanske var 'Estonia' närmare estniska kusten i Finska viken och girade tidigare, säg kl. 23.35 vid N59°17', 
E22°21', och skulle då hamna vid visirpositionen. 

Den kortaste rutten till Söderarm vore emellertid att gira till 283° cirka ännu en timma tidigare, dvs redan kl. 
22.35. Då skulle 'Estonia' tvingats gira igen senast cirka kl. 00.40 för att nå olycksplatsen. Det finns uppgifter (se 
fotnoter i 1.4) att 'Estonia' seglade parallellt med 'Mariella' i flera timmar innan olyckan och sedan körde om 
'Mariella' och det måste ha skett före och efter båda fartygen girade mot Söderarm. Det är synd att 'Mariella' 
inte plottade 'Estonia' vid det tillfället och att tiden och positionen för 'Mariella's girpunkt inte är angiven i 
slutrapporten (5). Kanske 'Estonia' seglade längre från estniska kusten och girade redan kl. 22.35-23.00 - då 
skulle hon ha befunnit sig ganska nära 'Mariella' vid kl. 00.00, som dess befälhavare har angivit. Men för att då 
nå vrakplatsen måste 'Estonia' gira igen - kanske redan kl. 00.00, och som framgår av fotnot i 1.4 rapporterades 
sådana uppgifter i finsk press efter olyckan. 

Slutrapportens uppgift att 'Estonia' skulle ha girat kl. 00.25-00.30 är som sagt helt obevisad. Det är möjligt att 
'Estonia' seglade om 'Mariella' redan 23.30 men sedan girade söderut redan kl. 00.00 och saktade in för att nå 
en position cirka 500 m väster om vrakplatsen cirka kl. 01.00, då slagsidan uppstod och skeppet stannade och 
girade pga slagsidan. Naturligtvis kunde inte fartyget fortsätta så långt med stor slagsida. Sedan drev haveristen 
bara 500 m österut medan hon vattenfylldes. Möjligheten att Utö radarstation plottade en sådan kurs kan inte 
uteslutas - men det innebär att Kommissionens utsaga den 17 oktober 1994 1.8 att färjan var på väg mot 
Stockholm kl. 01.15 är fel. (Se också 1.26 där ovan observationer bekräftas - den av Kommissionen angivna 
kursen och farten stämmer sannolikt ej). 

Enligt kapitel 8.10 i slutrapporten (5) drev 'Estonia's livbåtar, flottar och livvästar mot den estniska kusten i 
ostsydostlig riktning där de sedemera bärgades - när är inte klart. Det framgår även av räddningsoperationen 
att allt från fartyget drivit i denna riktning, fastän ingen omkommen har spolats upp där någonsin. I denna 
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rekonstruktion antas dock att vrak och livflottar drev åt nordost vid olyckstillfället och att vind och ström 
senare ändrades till ostsydost efter ett par timmar. 

Det finns ett märkligt undantag och det är Man-Over-Board-båten, dvs främre styrbords "livbåt" som enligt en 
tidig uppgift från kommissionen hittades drivande utanför Hangö. Dit är kursen cirka 55° mer nordlig än för 
livflottarna. Positionen där MOB-båten påträffades är ej angiven i slutrapporten, ej heller när och av vem MOB-
båten hittades. Om det fanns levande eller döda personer ombord eller på båten är oklart. MOB-båtens skick 
när den återfanns är också oklart. Styrbords MOB-båt kunde i princip sjösättas efter att slagsidan uppstått 
eftersom då slagsidan bara var 15 grader, men rullningen gjorde en eventuell sjösättning riskfylld. Om MOB-
båten var kvar efter slagsidan uppstod, så borde den ha tryckts fast mot skrovet eller ryckts bort från 
dävertarna när slagsidan uppgick till 70-80 grader cirka kl. 01.25. I oktober 1999 meddelade finska delegationen 
till författaren att MS 'Hylje' fann MOB-båten kl. 14.30 den 29 september 1994 i position N59°16.40', 
E22°52.12', dvs cirka 35 NM nästan rakt öster om vrakpositionen (uppgiften kan vara falsk - samma personer, 
Lehtola och Karppinen har uppgivit flera andra falska uppgifter). MOB-båten skulle alltså ha drivit med bara 1 
knops fart för att hamna där den hittades. Båten var tydligen oskadad, vilket kan tyda på att den sjösatts innan 
slagsidan uppstod! Tyska expertgruppen har meddelat andra uppgifter om positionen Appendix 5. MS 'Hylje' 
såg inget annat flytande från 'Estonia' omkring MOB-båten. Annat material från 'Estonia' spolades upp på 
estniska kusten. 

När 'Estonia' fick styrbords slagsida kl. 01.02-01.05, och låt oss antaga att farten då var hela 15 knop, är det 
rimligt att antaga att officerarna på bryggan styrde upp/girade fartyget åt babord - svängde rodren åt babord, 
söderut, mot vinden och sjön, även om det inte finns några bevis för detta (eftersom den finska plotten från 
Utö har försvunnit). Det var den sista kontrollerade handlingen. Därefter lade sig 'Estonia' på styrbordssidan, 
babords roder och propeller kom ur vattnet106, maskinerna stannade och skeppet var utlämnat åt naturens 
krafter, dvs stannade och drev med ström och vind. Mayday sändes kl. 01.24-01.30 då fartyget var mycket nära 
platsen, där det sjönk. Fartyget sjönk cirka kl. 01.35-01.40 i känd position 1.14. Kl. 01.26 mottager 'Mariella' 
nödropet. 'Mariella' befinner sig då i position N59.30,4, E 21.48,7, dvs bara 8.4 sjömil från platsen, där 'Estonia' 
sjönk, och ser 'Estonia' på radarn och visuellt - 'Estonia's belysning var på. Enligt befälhavaren på 'Mariella' låg 
'Estonia' nästan stilla i vattnet. 

Räknar man baklänges måste 'Estonia' ha varit cirka 150 meter från sjunkningsplatsen redan kl. 01.30, då 
Mayday avslutades (och inte 1 700 meter som Kommissionen säger i figur 13.2 i (5) 1.9! och drivit med cirka en 
halv knops fart österut och inte >2 knops fart enligt Kommissionen. Visiret trillade enligt uppgift av ytterligare 1 
420 meter västerut, uppskattade tidpunkt (av mig) kl. 01.16. Uppgifter finns att visirpositionen är falsk - visiret 
skulle ha suttit fast när fartyget sjönk enligt vittnen. 'Fragment' hittades (enligt uppgift) väster om vraket den 5 
oktober 1994. 

Kursen var därför, om visiret föll av tidigare, troligtvis SO (135°) och farten var cirka 5-6 knop när visiret trillade 
av cirka kl. 01.16, så att 'Estonia' fortsatte 1 420 m österut i 14 minuter då hon stannade och började driva, tills 
hon sjönk i känd position. Kommissionen anser som bekant att kursen var 281° (se figur 13.2 i punkt 1.9) och 
farten var 14 knop, när visiret trillade av kl. 01.14 och att 'Estonia' kl. 01.16-01.20 girade 180° babord med 7.5 
knops fart och sedan stävade österut. 

Som framgår av 1.9 är det olycksförloppet inte möjligt - ett vattenfyllt fartyg kan inte driva upp och ned >1 
700 meter med en medelfart av > 2.2 knop de sista 20 minuterna. 

'Mariella' girade genast - kl. 01.30 - mot 'Estonia' - ny kurs 208° - men förlorade 'Estonia' på sin radar ganska 
snart - kl. 01.36 (eller efter 01.50 enligt troligtvis manipulerade vittnesmål) - och anlände kl. 02.12 cirka en 
sjömil norr om vrakplatsen, där man fann livflottar 1.20. 'Silja Europa' anlände senare, mycket försiktigt, 
eftersom kapten Esa Mäkelä antog att han skulle finna 'Estonia' flytande upp och ned efter att ha kantrat med 
vatten ovanpå bildäck. Mäkelä fruktade helt enkelt att att han kunde köra på den uppochned flytande, 
oupplysta 'Estonia'. Det meddelade han Kommissionen i november 1994. Inte ett ord om detta i slutrapporten 
(5) men jämför med 1.20. 

Kapten Erik Nordlund på 'Anette' befann sig sig 35 sjömil rakt väster om 'Estonia', när Mayday uppfattades kl. 
01.20 på VHF kanal 16. 'Anette' plottade 'Estonia' i position N59°23, E21°42 vid den tidpunkten, dvs 0,5 sjömil 
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öster (!) om vrakpositionen (på rätt latitud). När Mayday avslutats kontaktade 'Anette' 'Silja Europa' per VHF. 
'Silja Europa' bad att 'Anette' var stand-by på kanal 16. Därefter var det ingen mer kommunikation på kanal 16 
och 'Anette' fortsatte sin färd mot Sverige med uppfattningen att det var ett falskt alarm. 'Anette' hade 
eventuellt kunnat gira mot 'Estonia' och hade kunnat vara på olycksplatsen cirka kl. 05.20, men gjorde inte det, 
pga den förvirrade nödradiotrafiken. Notera att Kommissionen anser att 'Estonia' då befann sig i position 
N59°23, E21°38 kl. 01.20 1.9 och figur 13.2 ur (5), dvs 2 sjömil väster om den av Nordlund uppgivna positionen. 

Det nya olycksförlopp (gjort 1999) är baserat på antagandet att visirets position är sann.107 Naturligtvis finns 
möjligheten att 'Estonia' kolliderade, ändrade kurs (rätt norrut?) och saktade in (och girade ytterligare 90 
grader styrbord?) innan slagsidan och att hon stoppade direkt, när slagsidan uppstod, med fören riktad österut 
och sedan sjönk efter att ha drivit ett hundratal meter med skorstenen riktade mot vinden. Då skulle emellertid 
visiret aldrig ha kunnat fallit av 1 570 meter västerut! Den famösa Utö-plotten skulle lätt kunna ge svar på alla 
frågor, men den har försvunnit spårlöst. Vad kan orsaken vara - att Kommissionens olycksförlopp 1.9 inte 
stämde med plotten? 

--- 

106 Med slagsida åt styrbord och med babords propeller och roder över vatten kommer styrbords propellerkraft att initiera en svag 
babordsgir som kan förstärkas med rodret svängt maximalt 35° åt babord. Men totala girmomentet är starkt reducerat, pga slagsidan, 
babords propeller/roder i luften och stoppade maskiner. Emellertid hittades vraket med rodren svängda 35° åt styrbord 1.16, dvs efter 
babordsgiren måste man vridit båda rodren totalt 70° åt styrbord. Hur detta kunde ha gått till borde utredas ytterligare. Det tar cirka en 
minut att svänga rodren 70°. 

107 Under snart fem år har författaren funderat på hur visiret kunde ha trillat av så långt väster om vraket och slutsatsen är alltså att 
'Estonia' måste ha girat innan visiret föll av och efter att slagsidan uppstod. Det är möjligt att den meddelade visirpositionen inte är korrekt 
4.3, 4.4,Appendix 5 - men det gör förhoppningsvis inte författarens rekonstruktion mindre intressant. 
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2.26 REKONSTRUKTION AV DE SISTA 46 MINUTERNA. SJUNKNINGSFÖRLOPPET 

Plotten i eget fönster här Rekonstruktion 

SJUNKFÖRLOPPET  

 

'Estonia's generalarrangemang visas t.h. Författaren antar 
att fartyget var på väg med svag styrbords slagsida och 
akterligt trim. Anledningen var att förrampen läckte, pga 
dåligt underhåll, och att mycket små mängder vatten hela 
tiden kom där på bildäcket och sedan rann akterut på 
styrbordssidan och ut genom avloppen. Det var normal rutin 
på fartyget - läckage vid rampen, akterligt trim och svag 
slagsida så att läckvattnet kunde rinna ut! För säkerhets 
skull hade man en man avdelad att hålla ett öga på läckaget 
vid rampen. Det finns bevis för att han var där, men det kan 
inte Kommissionen meddela av vad som framkommer nedan 

LÄCKAGE UPPSTÅR 

Säg att färjans skrov sprang läck vid styrbords 
stabilisatorfena ca kl. 00.56 varvid stabilisatorrummet, 
korridorerna förut och saunautrymmet förut vattenfylldes 
med ca 150 ton/minut. En spricka uppstod i skrovet. 
Fartyget var fortfarande stabilt - bara tre utrymmen under 
vattenlinjen vattenfylldes, eftersom de vattentäta dörrarna 
där var öppna. 

 

Alternativt var det saunautrymmet som började läcka, pga 
en spricka i styrbords bordläggning i slaget ovan 
innerbotten. Det var en känd rostfälla. Vatten i bassängerna 
skvalpade alltid över och hamnade i slaget. Spantens 
svetsade brickor till innerbotten rostade och bröts. 
Skrovplåten hade inget stöd och deformerades elastiskt 
innåt och massor av vatten forsade in. Det innebar att 
fartyget började trimma på fören. Det observerades av 
vaktmannen vid den läckande rampen. Vattnet som tidigare 
hade runnit akterut på bildäcket började nu samlas innanför 
rampen. 

Vaktmannen larmade bryggan och maskinkontrollrummet 
att öka aktertrimmet, så att läckvattnet vid rampen kunde 
rinna ut. Snart förstod dock besättningen att färjan var läck 
under bildäcket - saunan/stabilisatorrummet. Besättningen 
startade därför länspumparna. Ca kl. 00.55-00.57 började 
vatten stiga upp i passagerarutrymmena på däck 1 ovanför 
genom trapphusen ner till däck 0 och de s.k. down-flooding 
öppningarna i däck 1. Passagerare noterade vatten i 
mittkoridoren. Situationen visas t.h - vattenfyllda utrymmen 
är gråa. 

 



452 
 

VATTENTÄTA DÖRRAR ÖPPNAS - SLAGSIDA 

Emellertid ca kl. 01.00 hände något! Antingen öppnade 
bryggan de vattentäta dörrarna till generatorrummet 
akterut och till konferensutrymmet förut fast man trodde 
att man stängde dem (anledningen var dels den förvirrande 
dörrindikeringen på bryggan - röd indikering visade stängd 
dörr när den skulle visa grön - dels att det faktiskt gick att 
öppna dörrarna från bryggan), eller spred sig sprickan i 
bordläggningen förut och akterut så att bordläggningen 
elastiskt kunde tryckas in och stora mängder vatten forsa 
in. Nu var plötsligt fem utrymmen delvis vattenfyllda och 
färjan förlorade initialstabiliteten kl. 01.02 och intog snabbt 
ett nytt jämviksläge med ca 15° slagsida. Situationen visas 
t.h. 

 

VATTNET SPRIDS - SLAGSIDAN ÖKAR - MEN 

SKEPPET ÄR STABILT 

Om det var en spricka som spred sig, hade styrbords tomma 
krängtank fyllts vid detta tillfälle - det hade bidragit 
ytterligare till den snabba slagsidan. Troligtvis var även den 
vattentäta dörren mellan generator- och maskinrum öppen 
varvid vatten började fylla även maskinrummet och 
slagsidan ökade långsamt men läget var stabilt med sex 
utrymmen delvis vattenfyllda. Situationen visas t.h. 
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DÄCK 4 UNDER VATTEN - BILDÄCK FYLLS 

AKTERIFRÅN 

Ca kl. 01.14 var däck 4 under vattenlinjen när slagsidan var 
>30-35°. Däck 4 är i princip vädertätt men akterut befinner 
sig ventilationsrörern till bildäck - däck 2 - och vatten 
började forsa in på bildäcket uppifrån däck 4. Det innebar 
att fartyget nu började trimma på aktern när bildäcket 
snabbt vattenfylldes i aktern, medan slagsidan fortsatte att 
öka. Situationen visas t.h. Sedan sjönk 'Estonia' med aktern 
först. Visiret satt kvar under hela sjukningsförloppet och 
slogs delvis av när fören sjönk under vatten. 

Ovan förlopp kan lätt simuleras med dator.Det är inte lätt 
att verifiera en spricka i bordläggningen. Skrovplåten 
deformeras elastiskt bara under vatteninflödet och sedan 
sluts sprickan igen. Men vid noggrann besiktning borde 
sprickan kunna ses. Kommissionen letade aldrig efter en 
spricka i styrbordssidan. 

 

--- 
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SAMMANFATTNING AV DEL 2 - YTTERLIGARE MINST 13 UPPGIFTER SOM KRÄVER 

FÖRNYAD UTREDNING 

1. De överlevandes berättelser om olycksförloppet är betydligt mer trovärdiga än slutrapportens (5) 

påstådda olycksförlopp. 

2. Orsaken till att 'Estonia' först fick slagsida och sedan sjönk är skrovläckage under vattenlinjen och 

vatten som spreds i fler än tre vattentäta utrymmen. Orsaken till läckaget har inte utretts. 

3. Visiret föll av efter att slagsidan uppstått. Rampen var aldrig öppen. En stor skada på styrbords 

frontskott har ej rapporterats eller förklarats av Kommissionen. 

4. Besättningen ljög helt enkelt om vad som hände ombord före och efter slagsidan uppstod. 

Slutrapporten (5) utreder inte möjligheten att besättningen ljög. 

5. Slutrapportens (5) beskrivning av 'Estonia's stabilitet med vatten ovanpå bildäck är fel. Inget fartyg 

är någonsin stabilt med en viss mängd vatten ovanpå bildäck - det slår alltid omedelbart runt och 

flyter upp och ned. 

6. Olyckan kunde ha förhindrats om 'Estonia' alltid hade stängda vattentäta dörrar till sjöss, om 

länspumparna fungerade och om läckagealarm funnits i alla vattentäta utrymmen. Färre personer 

hade omkommit om livräddningsutrustningen varit enligt internationell standard. 

7. Överlevande och anhöriga har inte fått en riktig förklaring om olyckan. Svenska regeringen bär ett 

stort ansvar för detta. Alla planer för övertäckning av vraket och slutlig gravfrid, innan en ordentlig, 

hederlig undersökning gjorts, blir suspekta. 

8. Slutrapportens olycksförlopp i figur 13.2 i (5) är omöjligt i ljuset av överlevande passagerares 

berättelser!  

9. Enbart en ny haveriutredning kan fastställa sanningen! 

10. Vi kan inte kompromissa om sjösäkerheten, eftersom vi alla önskar högsta sjösäkerhet. 

11. Metoder för ökad sjösäkerhet skall vara realistiska, säkra och ekonomiskt försvarbara. 

12. Extrema särintressen gynnar ingen, speciellt inte sjösäkerheten. 

13. Det är möjligt att skissa ett alternativt olycksförlopp där slagsidan uppträdde innan visiret föll av. 
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'Sammantaget finner regeringen idag inte skäl att verka för en ny haveriutredning' 

Mona Sahlin (s), bitr. näringsminister, 990920  

'Inga nya fakta har presenterats som föranleder ny haveriutredning' 

Mona Sahlin (s), bitr. näringsminister, 000104  

'Det har ... inte framkommit några nya omständigheter som tyder på att haveriförloppet på något väsentligt sätt avvikit 
från det som beskrivits (av Kommissionen)' 

Mona Sahlin (s), bitr. näringsminister, 010419, efter att ha studerat denna bok!  

 

DEL 3. TEKNISK UTVÄRDERING OCH SAMMANFATTNING 

 

3.1 VISIRETS KONSTRUKTION 

Det har skrivits spaltkilometrar om 'Estonia's visir och hur totalt felkonstruerat och feltillverkat det var och hur 
litet världens varv och skeppsbyggare visste (sic) om visirkonstruktion 1980. Anledningen är att Kommissionen 
skyllde hela olyckan på visirets lås och indirekt på inkompetenta ingenjörer och klassningssällskap, som aldrig 
fick komma till tals. Dels förklarade aldrig Kommissionen vad det var för fel på låsen och konstruktionsreglerna, 
dels gick Kommissionen aldrig i svaromål om någon dristade ifrågasätta Kommissionen. Det var en skicklig 
propagandamanöver - anklaga varv, klass och ingenjörer, och sedan strunta i om någon gick i svaromål. 

Kommissionen säger i slutrapporten (5) att visirets lås var underdimensionerade. Men för vad? Låsen var ju 
konstruerade för fartygets trad i skyddad kustfart mellan Mariehamn och Stockholm och det gick ju fint under 
13 år. Inga skador noterades. Sedan bytte fartyget trad och började segla på öppna Östersjön. Var låsen 
(fel)konstruerade för det? Utan ett uns av bevis hävdar Kommissionen just det. Kommissionen kunde inte ju 
inte påstå att fartyget var konstruerat för Nordatlanten, eftersom så inte var fallet, men man hittade på att 
fartyget var konstruerat för trafik i hela Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen, Röda Havet, etc. Men så var det 
inte heller. 

Dessutom orsakade inte visiret olyckan. Det satt ju i överbyggnaden högt över vattenlinjen och skyddade 
enbart just överbyggnadens vädertäta ramp. 'Estonia' hade kunnat segla utan visir eftersom det bara var en 
'dekoration' för att överbyggnaden skulle se vacker ut. 

Eftersom Kommissionen pekade ut just 'dekorationen' visiret som orsak till olyckan är det här viktigt att 
beskriva visiret ur en skeppsbyggnadsingenjörs synvinkel. 

'Estonia's visir var av enkel, erkänd konstruktion. Det var monterat på överbyggnadens framsida. Se figur 3.1 
nedan.  
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Visiret bestod av stålplåtar och stag/spant som stöddes av tre 
horisontala förstyvningar mellan det översta däck 4 och en 
understa förstyvning däck 2 över vattenlinjen. Hela vikten var 55 
ton som överfördes till skrovet via ett stöd i stäven. Visiret var 
enbart kosmetika, dvs för att skeppet skulle se vackert ut. 

Den verkliga vädertäta barriären till överbyggnaden var rampen 
bakom visiret, som skyddade bildäcket att vattenfyllas utifrån 
om det kom under vatten i storm. 

Visiret hölls på plats av tre lås: två sidolås och ett bottenlås - 
Atlantlåset. Låsens uppgift var att överföra de uppåtriktade 
vågbelastningarna på visiret till överbyggnaden. Utan dessa tre 
lås skulle annars visiret slå/rotera upp på fördäcket kring 
gångjärnen av yttre vågbelastningar.  

Låsen var av enklaste konstruktion, dvs en låsögla fastsvetsad i visiret som passade in mellan två bussningar 
(hylsor) som höll en låsbult på plats. I Atlantlåstes fall var bussningarna (rörhylsor) svetsade till tre brickor i 
långskeppsled och en bricka i tvärskeppsled som i sin tur var fastsvetsade i förpiksdäcket - däck 2 ett par meter 
över vattenlinjen. 

Sidolåsens bussningar (rörhylsor) var insvetsade i rampens karm ungefär vid däck 3 cirka fem, sex meter över 
vattenlinjen. Låsen öppnades och stängdes hydrauliskt, dvs en hydraulcylinder tryckte in och drog ut låsbulten 
ur låsöglan. När låsbultarna befanns i intryckt, låst läge, aktiverades lägesgivare kopplade i serie som indikerade 
ett grönt ljus på kontrollpanelen. Denna typ av lås kunde inte överföra några sidokrafter på visiret. 

Visiret hölls därför också på plats av styrhorn/pyramider på skrovet som passade in i fickor på visiret. 
Längsgående krafter på visiret överfördes till överbyggnaden också via tätningspackningen av gummi mellan 
visir och karm och andra, vertikala kontaktpunkter. 

Det måste påpekas att det inte fanns en länsanordning, avlopp, av utrymmet över vattenlinjen mellan visir och 
ramp på 'Estonia'. Enda sättet att tömma ut vatten mellan ett läckande visir och en tät ramp var att öppna 
visiret. 

'Estonia's visir var en ointelligent lösning på frågan hur bogrampen skulle skyddas, men det skulle ju bara 
användas i skyddad kustfart. 

En enklare, säkrare och billigare lösning är att fästa rampen direkt på fören ovan vattenlinjen precis som de 
flesta ramper i aktern på roro-färjor är konstruerade och bygga en vattentät dörr på insidan av fören (i aktern 
är en extra innerdörr ej ansedd nödvändig) med en ordentlig länsanordning mellan ramp och innerdörr. Det 
hade inte sett så vackert ut, men det hade fungerat betydligt bättre, varit säkrare och kostat mindre. Många 
fartyg är byggda på det sättet - landstigningsfartyg, t.ex. och det finns naturligtvis också många färjor med ett 
sådant arrangemang i fören. Slutrapporten (5) kapitel 10.3 nämner inte detta med ett enda ord. Där säger man 
bara att : 

"Den yttre delen av en bogöppning - bogporten - kan arrangeras antingen som två dörrhalvor, upphängda i 

gångjärn vid sidorna och öppnade i sidled, eller som ett visir, upphängt i gångjärn i det övre däcket och öppnat 

uppåt". 

Det är naturligtvis inte sant och ytterligare bevis för Kommissionens osaklighet och partiskhet (och 
okunnighet). Enklast vore att inte ha ett visir alls! 
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3.2 EXTERNA KRAFTER PÅ VISIRET 

Externa, yttre, vågkrafter angriper visiret i sjögång, när visiret doppas ner under vatten, 1.19. Visiret sitter 
utanför överbyggnaden, dvs vågkrafterna angriper en lös del förbunden med överbyggnaden via fem olika 
fästpunkter. 

Slutrapporten (5) simulerar den totala belastningen (Z-kraften) på 'Estonia's visir. Simuleringen (blå i Figur 12.7 
i (5)) anger att det tar 800 timmar (!) innan en uppåtriktad Z-kraft överstiger >6 MN (600 tons) i sjögång som 
rådde vid olyckan (Beaufort 7 med 4,3 meters vågor)! Denna simulering är en förfalskning - naturligtvis 
uppträder inte krafter av denna storleksordning på en lös del fastsatt i överbyggnaden. Nedan skall visas hur 
förfalskningen utförts: 

Den simulerade Z-kraften på visiret är enligt slutrapporten (5) (sid 157) en kombination av 

(a) visirets vikt,  

(b) visirets tröghetskraft, 

(c) flytkraften som verkar på visiret, 

(d) hydrodynamiska krafter (added mass och dämpning) på visiret, 

(e) Froude-Krylov kraften, 

(f) vattenströmningskrafter runt det nersänkta visiret, och 

(g) den icke-linjära vertikala stötkraften (sic), som angriper en del av visiret under kort tid - när/om det slår 
emot vattenytan. 

DE YTTRE KRAFTERNA KAN ALDRIG LYFTA VISIRET 

Vikten (a) är en kraft neråt hela tiden - säg 55 ton för 'Estonia'. 

Tröghetskrafterna (b) verkar upp/ner med stampningen och är en funktion av accelerationen, men eftersom 
den är liten - max 0,2-0.3 g (g=9.81 m/s²) spelar de inte stor roll - tröghetskraften är i ordningen 10-20 ton. 

Den huvudsakliga vertikala, uppriktade kraften är 

flytkraften (c), när visiret är nersänkt under vågorna. Den är en funktion av visirets volym (cirka 165 m3 till övre 
däck åtta meter över vattenlinjen för 'Estonia'). Men 'Estonia's visir är två meter över vattenlinjen och sällan 
nersänkt mer än fyra, fem meter och då är flytkraften upp bara 40-50 ton under ett par sekunder. Sedan har vi 
de 

hydrodynamiska krafterna (d) som beror på nersäkningshastighet och dämpning när visiret kommer under 
vatten. De är också små - säg 30% av (c). Froude-Krylov kraften (e) och vattenströmningskrafterna runt det 
nersänkta visiret (f) är även de små. Totala kraften (a) till (f) är därför liten, när visiret är under vatten under 
kort tid, säg 2 sekunder, vikt och tröghetskraft balanseras av flytkraften.  

I Beaufort 7 med 4,3 meters vågor överstiger knappast flytkraften vikten, dvs visiret rör sig inte uppåt alls! 
Totalkraften på visiret (uppåtriktade vågkrafter minus visirets vikt) är i stort sett noll. Så hur kan kraften 
plötsligt bli >600 ton? 
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DEN ICKE-LINJÄRA VERTIKALA STÖTKRAFTEN 

Sedan är det ytterligare en kraft som verkar på visiret - den icke-linjära vertikala stötkraften (g). Den är ytterst 
kortvarig och beror på färjans fart och kurs vis-à-vis vågorna och visirets form och vinkel mot havsytan. 
Kommissionen anger (utan bevis naturligtvis) att denna stötkraft är 700-1.000 ton i det givna vädret och verkar 
under några millisekunder - och att det var den kraft som slet bort visiret från överbyggnaden Appendix 2. Det 
finns inga kända metoder att simulera på ett visir! Så hur gick förfalskningen till? 

MODELLPROV OCH SIMULERING 

Kommissionen anger att modellprov kan användas för att beräkna fullskalekrafter och -moment på visiret. 

Författaren känner inte till någon metod att extrapolera en kraft eller moment mätt på ett visir i modell till 
full skala. Kommissionens uppgifter här är alla förfalskningar! 

De olika kraftkomponenterna (a), (b), (c), (d), (e), (f) och (g) följer olika skalfaktorer/regler och är svåra att mäta 
separat. Ett lokalt tryck på en yta i modell kan å andra sidan skalas upp. Men i Kommissionens modellprov 
utförda av SSPA Marin AB mättes bara totalkraften på ett upphängt visir. Den kan inte skalas upp enligt kända 
regler. Kommissionen anger vidare att alla olika kraftkomponenter (a), (b), (c), (d), (e), (f) och (g) kan beräknas 
teoretiskt - simuleras - medan författaren inte känner till några sådana erkända metoder. Kommissionens 
uppgifter är 100% lögnaktiga, felaktiga och vilseledande! 

Otroligt anger sedan Kommissionen i slutrapporten (5) kapitel 12.1 och 12.2 att fullskalekrafter på 'Estonia's 
visir extrapolerade från modellprov jämförs väl med samma krafter beräknade,simulerade, teoretiskt. Det låter 
bra, men det saknas vetenskapliga belägg för saken. 

Både modellprov och teoretiska simulationer av Kommissionen är manipulationer/påhitt utan vetenskaplig 
bakgrund. Ren lögn alltihop, lätt att visa. 

BELASTNINGEN PÅ VISIRET ÖVERFÖRS TILL ÖVERBYGGNADEN   

Den huvudsakliga vertikalkraften (uppåt) är en flytkraft som funktion av visirets nersänkta volym under 
vattenlinjen (maximalt ca 165 m3 under back/väderdäcket, om visiret är 8 meter (!) under vattenlinjen, vilket är 
mycket osannolikt) och nersänkningshastigheten. En annan vertikalkraft är, som nämnts, en kortvarig stötkraft, 
som kan uppträda, om visiret smäller i havsytan. Den kraften beror på fartygets kurs och fart, vinkeln mellan 
visir och vattenlinje och visirets form, och vädret/våghöjden. 

Klassningssällskapen anser att man skall räkna med en total vertikalbelastning, som är en funktion av visirets 
horisontalt projicerade yta gånger ett hypotetisk yttre vattentryck, som i 'Estonia's fall skulle vara cirka 8-9 
ton/m², minus visirets vikt. Bakgrunden till den beräkningsmetoden är ingenjörsmässig, dvs 
erfarenhetsunderbyggd 3.6. Den metoden ger mycket stora konstruktionsbelastningar. 

Den uppåtriktade kraften på visiret kan enbart överföras till överbyggnaden via de tre låsen. Vi bortser från att 
låsen pressar visiret akterut mot de vertikala gummipackningarna och att en betydande del av den yttre kraften 
överförs till överbyggnaden via friktion i den vertikala tätningen. 
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Om vi antar att den uppåtriktade flytkraftens centrum är 
cirka 2.5 m framför låsen och det vertikala avståndet mellan 
sido- och Atlantlås är 2.0 m, är det lätt att visa en vertikal 
kraft P på visiret (flytkraft minus visirets vikt) överförs till 
låsen som en horisontal tryckkraft 0.625*P i varje sidolås och 
som en horisontal dragkraft 1.25*P i Atlantlåset. Se figur 3.2. 

En uppåtriktad kraft på visiret kommer alltid att trycka in
sidolåsen och dra ut Atlantlåset. Därför var sidolåsens 
visiröglor alltid under tryck, medan Atlantlåsets visirögla var 
under dragpåkänning. Det framgår också av bilder av de 
slitna låsen. Beroende på glapp i låsen och gångjärnen kunde 
en viss del av den uppåtriktade kraften överföras till 
överbyggnaden via gångjärnen på däck. Emellertid, ur rent 
praktisk synvinkel var gångjärnens enda funktion att 
öppna/stänga visiret. Då uppträder stora böj- och 
skjuvkrafter i varje gångjärnsarm och reaktionskrafter i själva 
gångjärnsörona på däck. 
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3.3 VISIRETS FUNKTION 

Visirets funktion i överbyggnaden är mycket enkel. De hydrauliska låsen öppnas och visiret självt öppnas genom 
att två hydraulcylindrar trycker mot gångjärnsarmarna. Sedan kan man fälla ner rampen och lasta och lossa 
färjan. Se figur 3.3 nedan.  

För att trycka upp visiret behövs en total 
hydraulkraft på cirka 293 ton (147 ton per cylinder). 
Dragkraften i varje däcksgångjärn är då cirka 119 
ton, även om varje gångjärn tydligen var 
konstruerade att överföra mer än 350 ton. En 
beskrivning av gångjärnen ges i 3.9. När visiret 
trycks upp, minskar kraften i gångjärnet,eftersom 
det böjande momentet i gångjärnsarmen minskar. 

Den största kraft som verkar på gångjärnet är 119 
ton, just när visiret öppnas och stängs.  

Precis innan visiret stängs/öppnas utsätts 
gångjärnsarmen för den största böj- och 
skjuvbelastningen. Sedan blir belastningen på 
gångjärnet noll, när visiret vilar på sina stöd. När de 
tre visirlåsen stängs genom att låsbultarna skjuts in, 
skall visiret teoretiskt trycka in gummipackningen 
mellan visir och överbyggnad och det skall i princip 
inte vara något större glapp i låsen. Hela 
vertikalkraften som verkar uppåt på visiret till sjöss 
skall överföras till överbyggnaden och däck 2 enbart 
via de tre låsen och friktion i gummilisterna. 

Gångjärn skall naturligtvis inte vara belastade av 
vågkrafter.  

Sidovågkrafter på visiret överförs till överbyggnaden 
via styrkonerna och långskeppsvågkrafterna via 
kontakt mellan visir och förskeppsskott och låsen. 

Notera rampen i figur 3.3. I maximalt nerfällt läge är 
rampens övre/främre ända nere i vattenlinjen och 
Kommissionen har meddelat att rampen var helt 
nerfälld under olyckan - utdragen av visiret - när 
farten var 14-15 knop och sjögången var svår. 

Fartyget stampade upp och ner och rampens främre 
ända var sex meter under vatten. Den 5,4 meter 
breda rampen borde då fungera som en plog som 
plogade upp vatten rätt in i överbyggnaden. 
Resultatet skulle ha blivit omedelbar kapsejsning 
3.11, Appendix 4. Alternativt kunde vattnet under 
och utanför rampen trycka rampen i stängt läge. 
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Figur 3.3.2 - Färja med likartat visir och ramp som 'Estonia's - strax efter avfärd och innan visiret stängts 

 --- 
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3.4 DEN INRE RAMPENS FUNKTION 

Den inre rampen som skyddade överbyggnaden att vattenfyllas i sjögång var av samma enkla konstruktion som 
visiret (vars funktion var att överbyggnaden skulle se vacker ut). Den bestod av en stark stålram täckt av plåt 
och stag och fyra gångjärn i nedre ändan. Ram-, plåt- och stagdimensioner beror på axeltrycket hos de hjulpar 
som skall rulla över rampen i nerfällt läge. Rampen fungerade som vädertät (men ej vattentät) 
överbyggnadsdörr och kollisionsskott till garaget och skulle kunna motstå ett visst (mycket litet) vattentryck. 
Notera att rampens nedre ända är cirka 2,5 meter över vattenlinjen. Enligt internationella regler skall rampen 
vara lika stark som överbyggnaden över vattenlinjen och den nationella sjöfartsmyndigheten, Estland, är 
ansvarig att kontrollera detta. Rampen var bara konstruerad att köras över av tunga lastbilar, så själva rampen 
var naturligtvis starkare än överbyggnadens sidor. Överbyggnadens väggaröver vattenlinjen var bara 
dimensionerade att motså ett lättare vattentryck. Överbyggnadens enda uppgift var att skydda lasten på 
bildäcket mot väder, vind, vågor och vatten och att ge extra stabilitet vid rullning. Naturligtvis flöt inte 'Estonia' 
på överbyggnaden 2,5 meter över vattenlinjen. Överbyggnaden var inte vattentät, enbart vädertät. Vatten som 
eventuellt läckte in i sjögång rann ut genom länsventiler i sidan. 

Rampen, liksom visiret, öppnades och stängdes med hjälp av hydraulik installerad i rum utanför själva 
rampöppningen. För att stänga rampen lyftes den upp av två hydraulcylindrar installerade i dessa rum utanför 
själva rampöppningen in till bildäck. Sedan fälldes två krokar ut under däck 4 och greppade låspinnar i rampens 
överkant och drog rampen mot gummipackningen runt öppningen. Sedan trycktes två kilformade låsbultar på 
varje sida ut (monterade i sidoutrymmena), en efter en, in i låsfickor på rampens ovansida (den inre sidan i 
rampöppningen). När låspinnarna var helt intryckta i låsfickorna aktiverades lägeskontakter i serie och en grön 
lampa lyste på kontrollpanelen - rampen var stängd (och vädertät). Varje låskrok tålde en dragbelastning på 25-
40 ton. Varje sidopinne tålde en belastning på cirka 25 ton. Gångjärnen i rampens nederkant var 
dimensionerade för liknande krafter. Man kan alltså konstatera att rampen i stängt läge hölls på plats i tio 
punkter och av hydrauliken. Rampen hade 'flaps' i övre ändan som fälldes ut när rampen fälldes ner, dvs gjorde 
rampen längre. Se figur 3.3. 

Rampen satt i en karm infäst mellan två långskeppsskott i överbyggnaden som slutade en bit framför rampen 
vid ett, i övre delen, rundat, lutande tvärskeppsskott. Det innebär att rampen satt i en 'tunnel' - om rampen 
öppnades t.ex. 1 meter i den övre delen, var rampens undre del fortfarande 'inne i tunneln' mellan 
långskeppsskotten. Det innebar i sin tur att öppningarna - gliporna - mellan en delvis öppen ramp och dess 
karm blockerades av 'tunnelsidorna' och mycket litet vatten kunde ha trängt in den vägen, om rampen bara var 
delvis öppen. När rampen var i delvis öppet läge 3.11 var nedre delen av rampen fortfarande inne i tunneln. 
Hydrauliken satt, som nämnts, i sidoutrymmen utanför rampöppningen. 

I kapitel 3.3.2 i slutrapporten (5) angående visiret säger Kommissionen att 

"Geometrin var sådan att rampen måste vara helt stängd för att den inte skulle komma i kontakt med visiret när 
detta öppnades eller stängdes."  

Detta är inte sant, det räcker med att studera figurerna. Rampen kunde vara åtminstone 1 meter öppen i 
överkant utan att träffa visiret vid öppning eller stängning. Emellertid torde hydrauliken varit så arrangerad att 
det inte gick att öppna eller stänga visiret utan att rampen var i stängt, och låst (?), läge. Tyvärr beskriver inte 
slutrapporten (5) varken rampens konstruktion, hydraulik eller skador i detalj. 

För att förhindra att rampen slog emot förpiksdäcket, dvs öppnades för mycket, hängde den i två stoppkablar 
av stål som var fästa med schacklar vid ramptoppen. 

Hur rampen bröts upp av visiret vid olyckan klargörs inte i slutrapporten (5). Kommissionen bara hittar på att 
visiret lossnade och att visiret tryckte mot rampens överdel och - hokus pokus - rampen rycktes upp och två 
krokar, fyra kilar, två stoppkablar och lyfthydrauliken var sönder 1.17. Men eftersom rampen befinner sig i 
stängt läge på vraket, är alla krokar och kilar oåtkomliga inne i överbyggnaden och dess sidoutrymmen och 
ovanpå/innanför rampen och har aldrig officiellt undersökts 3.10. Enbart rampgångjärnen kan besiktigas 
utifrån. Intresserade läsare ombeds kontrollera slutrapporten (5) - där finns inte en bild av en skadad rampkrok 
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eller ett söndertrasat låshus och inga ritningar hur dessa detaljer ser ut. Anledningen är att Kommissionen gick 
ut och meddelade i oktober 1994 sitt felaktiga händelseförlopp, innan man ens visste hur rampen var 
konstruerad. Allt var del av en planerad desinformationskampanj att ett avtrillat visir hade orsakat olyckan. 
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3.5 KOLLISIONSSKOTTET 

'Estonia' hade naturligvis ett kollisionsskott i skrovet under bildäcket. Myndigheter, redare och varv menade att 
rampen utgjorde kollisionsskottets förlängning ovanpå bildäcket och att visiret var stötdämparen i kollision. Det 
resonemanget är korrekt - ytterligare ett, två meter högt, kollisionsskott bakom rampen 2.5 meter över 
vattenlinjen hade inte ökat säkerheten vid kollision vare sig i skyddat eller öppet vatten. Kollisionsskottet 
behandlas i kapitel 3.6.3 i slutrapporten (5). Där konstateras korrekt att kollisionsskottet ursprungligen ej 
krävdes av den finska sjöfartsmyndigheten för den avsedda trafiken, dvs skyddad kustfart mellan Stockholm 
och Mariehamn, där SOLAS-reglerna ej var tillämpliga. Detta antyds svävande i kapitel 18.1 i (5). 

Faktum är vidare att, när traden sedan ändrades 1993 till kort internationell resa på öppet hav mellan Tallinn 
och Stockholm, så krävde de estniska myndigheterna inga ändringar, dvs att ett kollisionsskott eller en inre 
dörr skulle byggas.  

Anledningen är att de estniska myndigheterna inte krävde några som helst förbättringar av 'Estonia' när flagg 
och traden ändrades, dvs att kollisionsskott skulle byggas, att livräddningsutrustning skulle förbättras, att 
evakuerings- och rutiner för säkerhet skulle förbättras och anpassas till de nya omständigheterna, etc. Dessa 
enkla fakta påpekas ej i slutrapporten. Anledningen är att de estniska utredarna var samma personer som 
skulle ha tillsett att SOLAS-reglerna tillämpades vid flaggbytet 1.7. Det faktum att kollisionsskott i 
överbyggnaden saknades var sedan en sinkadus, som Kommissionen hänsynslöst utnyttjade, dvs man hittade 
på att vatten hade trängt in på bildäck, vilket skulle ha förhindrats av det saknade kollisionsskottet. Att 
kollisionsskottet saknades eller hade ersatts av rampen, pga underlåtenhet hos de estniska myndigheterna, 
brydde man sig inte om att nämna. 
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3.6 PÅKÄNNINGAR PÅ VISIRET I HÅRT VÄDER. FINNARNA UNDERKÄNNER 

KLASSREGLERNA! 

Den normala påkänningen på visiret i hårt väder är, som visas i 3.2, en funktion av visirets nersänkta volym i 
vågen minus vikten plus en del andra belastningar. 

Om hela visiret doppades ner 7-8 meter i en våg (mycket osannolikt) skulle vertikalkraften motsvara cirka 165 
ton flytkraft minus 55 ton vikt, dvs 110 ton. Om visiret trycktes ner ytterligare och stålräcket ovanpå visiret var 
under vatten kunde den nersänkta volymen och vertikalkraften öka ytterligare. Vertikalkraften ökar också 
beroende på nersänkningshastigheten och dämpningen av visirets utfallande form. Säg att dessa faktorer ökar 
kraften 30%, kan vi räkna med en total uppåtriktad kraft P=143 ton, när visiret är helt nersänkt i en enorm 
våg.108 

Denna kraft överförs till överbyggnaden via tre lås: 1.25*P=179 ton (horisontellt) via Atlantlåset (dragspänning i 
visiröglan) och 0.625*P=90 ton via varje sidolås (tryckpåkänning i visiröglorna). Ingen belastning skulle ha 
överförts via däcksgångjärnen (eftersom det skulle vara ett mindre glapp i gångjärnen) - se figur 3.2. 

I denna analys antags vidare att (i) eventuella sidokrafter på visiret överförs till fartyget via styrkonerna, (ii) 
långskeppskrafterna - alltid riktade akterut - bara minskar dragpåkänningarna i låsen, dvs sid- och 
långskeppskrafter kan i princip ignoreras, och (iii) friktionen mellan visir/överbyggnad i de vertikala tätningarna 
minskar krafterna i låsen. 

Det är intressant att notera att låsens verkliga dragstyrka var cirka 210 ton för Atlantlåset och cirka 214.5 ton 
för sidolåsen enligt fullskaleprov redovisade av finnarna i januari 1996 (akt A162 i SHK:s Estoniaarkiv), dvs 
säkerhetsmarginalen var inte stor för Atlantlåset, om hela visiret var under vatten. Då skulle Atlantlåsets 
visirögla brista först, eftersom den var den svagaste delen under dragpåkänning 3.7. Emellertid var låsöglorna 
slitna och glappet var stort i alla lås, vilket innebär att i verkligheten en uppåtriktad kraft på visiret överfördes 
via fem kontaktpunkter - tre lås och två gångjärn. Hur kraften då överförs till skrovet är omöjligt att beräkna, 
eftersom problemet är statiskt obestämt. 

Den tyska expertgruppen 3.13 hade inte en aning hur visirlåsen hade konstruerats utan påstod bara att varje 
lås och gångjärn skulle överföra cirka 100 tons kraft och att t.ex. Atlantlåset var konstruerat att överföra 300 
ton, dvs hade en säkerhetsfaktor på tre. Det var ju pinsamt för tyskarna när modellförsök - betalade av tyskarna 
- visade att Atlantlåsets visirögla brast vid 210 tons belastning. Lika pinsamt var det för Kommissionen, vars 
expert professor Meistaveer från Estland (akt B99* i SHK-arkivet) och ledamot Stenström (akt B101* i SHK-
arkivet) beräknade att Atlantlåsets däcksdel ovanpå förpiken bara hade en hållkraft på 70 ton (0.70 MN) och 
gick ut i massmedia med den uppgiften. Ingen ansträngde sig att göra en korrekt analys av Atlantlåset, förrän 
tyskarna gjorde modellprov hösten 1996. Resultatet var att alla hade haft fel i sina tidigare utsagor. 

Intressant nog visade sig sidolåsen vara starkare än väntat - 214.5 ton brottslast 1996 mot uppskattat 100 ton 
1994/5. 

Andra modellförsök utförda av Kommissionen (supplement no. 410 i (5) och Appendix 2) bekräftar att den 
relativt regelbundna lyftkraften på visiret i hårt väder var cirka 143 ton. Enligt ovan skulle dessa krafter lätt 
överföras till överbyggnaden utan att skador uppkom. 

ENORMA 'STÖTKRAFTER'? 

Emellertid uppträdde också, enligt uppgifter baserade på Kommissionens modellförsök och simuleringar, 
kortvariga 'stötkrafter' av högre styrka - 300, 500 ja ända upp till >700 ton i vertikalled 1.19. Dessa stötkrafter 
uppträder lodrätt mot visirsidan och komponenten i sid- och längsled överförs till överbyggnaden via 
styrhornen och vertikala kontaktpunkter. Den vertikala stötskraftskomponenten antas överföras till skeppet via 
de tre låsen och som friktion i de vertikala tätningarna. 
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Enligt Kommissionen var det en eller flera av dessa stötkrafter >300-700-1000 ton som skadade låsen och 
ryckte loss visiret. 

Om dessa stötkrafter verkligen förekom är inte säkert. Det är betydligt sannolikare att modellförsök och 
simuleringar är förfalskade!  

'Estonia' gick bra i sjön och det smällde sällan i förskeppet i hårt väder och med god fart. Stötkraften är i själva 
verket ett momentant övertryck, pga komprimerad luft/vatten >10 bar över en mycket liten yta (< 1 m²) under 
mycket kort tid och det är osannolikt att det kan ge upphov till en kraft som påverkar låsen. Energin i 
övertrycket borde istället enbart orsaka plastisk deformation av plåten i visiret och sedan bli förbrukad. 

I slutrapporten (5) skulle emellertid modellprov utförda av SSPA Marin AB i Göteborg ha bekräftat att stora 
'stötkrafter' uppträdde i svårt väder. Tvivel om dessa modellförsök redovisas Appendix 2. Man borde ha ställt 
frågan vad som händer om man slår till överbyggnaden med en kraft på säg 200-300-700 ton. Blir det inte en 
stor smäll? Drar man inte ner på farten? Vad är energiinnehållet i smällen? SSPAs rapport säger ingenting om 
det. Slutrapporten (5) analyserar inte heller saken ytterligare, utan antyder att besättningen var mycket 
skicklig, fast den inte hörde ett smack från fören, när skeppet höll cirka 15 knops fart i hårt väder (Beaufort 7 - 
kuling). 

Författaren har naturligtvis varit ute i Beaufort 12 med färjor med exakt samma visir som 'Estonia'. Naturligtvis 
uppträder momentana övertryck mot visiret som hörs som släggslag i hela fartyget och man saktar naturligtvis 
in och ändrar kurs för en lugnare framfart. Det finns inte en chans att visiret 'trillar av' pga dessa smällar och 
andra vågkrafter! 

Klassningssällskapen anser att vertikalkraften på visiret är den projicerade horisontala ytan av visiret gånger ett 
yttre vattentryck minus visirets vikt. Med en projicerad yta cirka 70 m² och en tryckhöjd på 8-9 meter blir då 
vertikalkraften cirka 536 ton. Denna kraft förmodas överföras till visiret via alla fem kontaktpunkter, dvs 108 
ton per lås eller gångjärn (även om gångjärnen inte skulle vara belastade!). Om denna beräkningsgång (som 
tycks innehålla stora säkerhetsmarginaler) eller den av författaren använda metoden ger rätt slutresultat är 
inte klart. Men erfarenhetsmässigt vet man att, om man underskattar konstruktionsbelastningarna, så leder 
detta till plastisk deformation eller sprickor i den för svagt konstruerade delen innan den brister. Därför borde 
'Estonia's visirlås ha deformerats redan när de hade utsatts för överbelastning vid tidigare resor, varvid visiret 
skulle ha fastnat och inte gått att öppna. Men det skedde aldrig enligt uppgift! Visiret var officiellt i perfekt 
skick innan och vid olyckan! Tyskarna anser motsatsen 3.13. 

En intressant aspekt på hela Estoniafrågan är varför the International Association of Classification Societies, 
IACS, efter olyckan 1994 inte ändrade sina regler för hur bogvisir skall konstrueras. 

Inga existerande fartygsvisir har naturligtvis byggts om efter olyckan 1994.  

Få eller inga visir hade skadats allvarligt tidigare eller senare. Faktum är att de regler som gällde 1980 tydligen 
gäller idag 1999 utan större ändring - man ökade lite på konstruktionsbelastningen. Reglerna talar om vilken 
belastning man skall konstruera för och vilka påkänningar som är tillåtna. Och eftersom belastningarna tydligen 
var uppskattade med råge, ansåg IACS tydligen 1994 efter Estoniaolyckan att det inte fanns anledning att ändra 
på reglerna. Slutrapporten innehåller en lång lista på visirhaverier, så man får intryck att de var vanliga 
företeelser, men alla händelserna var incidenter och bekräftade tesen, att visirlås deformeras långt innan de 
slits itu och orsakar skador, och att visir aldrig orsakar att fartyg sjunker. 

För att ändra på detta förhållande, som ju visar att IACS knappast tror eller trodde på Kommissionens slutsats 
att 'Estonia's bogvisir var felkonstruerat och/eller att reglerna var fel, kontaktade finska sjöfartsstyrelsen under 
hösten 1999 IACS och föreslog att IACS nu äntligen ändrade sina regler för bogvisir, dvs ökar den uppskattade 
belastningen ytterligare och minskar den tillåtna påkänningen i IACS gemensamma tolkningsregler S8 and S16. 
Som underlag för sin begäran att reglerna skulle skärpas presenterade Karppinen, som numera tydligen är 
finska sjöfartsstyrelsens expert, diverse sannolikhetskalkyler, beräkningar, mätningar och resultat från 
modellprov samt hänvisade till 'Estonia', etc. 1.47. 
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Detta imponerade inte alls på IACS som hänvisade till en av sina medlemmars statistikbas - flera hundra 
bogvisir av olika typ, flera tusen års sammanlagd drifttid och sammanlagt fyra olyckstillfällen av oskyldig art, 
'incidents', som inte kunde leda till någon allvarlig olycka. Enligt databasen fanns och finns det ingen som helst 
anledning att ändra på reglerna S8 och S16, eftersom den visar att reglerna är helt tillförlitliga (med råge). Det 
fanns också skäl att ifrågasätta finnarnas material, t.ex. hade finnarna mätt trycket på ett bogvisir i nio punkter 
och sedan interpolerat för att få hela belastningen. Hur interpolationen gått till var oklar - finnarna ville 
naturligtvis visa att belastningen var större än IACS regler medgav och visade just det, medan IACS kontrade 
med att interpolationsmetoden var fel. Trots att IACS och finska sjöfartsstyrelsen inte var överens, gick finnarna 
ut i en presskonferens 991005 som Finska Nyhets Byrån sammanfattade enligt nedan: 

"Finländska passagerarfartyg som är i trafik på norra Östersjön kan i framtiden beläggas med riktgivande fart- och 
väderrestriktioner. Sjöfartsverket vill på så sätt förebygga olyckor till sjöss. Sjöfartsverket har låtit statens tekniska 
forskningscentral undersöka på vilka grunder fören på finländska passagerarfartyg planeras. Utgående från 
undersökningen kan befälhavarna ges direktiv om vilka hastigheter fartyget inte bör överskrida vid olika grader av 
sjögång. Undersökningen visade att belastningen på fartygsbogen inte avtar lineärt i takt med att farten sänks. 
Sjögången på norra Östersjön kan utgöra en säkerhetsrisk och därför ska färjorna slå av på hastigheten i hårt 
väder. I yttersta fall bör fartyget antingen vänta på att sjögången avtar, sänka hastigheten eller ändra kurs, säger 
sjösäkerhetsdirektör Heikki Valkonen från Sjöfartsverket. Heikki Valkonen säger att syftet med undersökningen är 
att öka säkerheten inom passagerarfartygstrafiken. … Anledningen till att undersökningen gjordes var de 
rekommendationer som den internationella haverikommissionen presenterade i sin slutrapport över Estonia-
olyckan. Valkonen poängterar att flera fartyg redan nu kör enligt de begränsningar Sjöfartsverket inom kort 
kommer att införa. Det är värt att notera att de eventuella fartygsspecifika anvisningarna i hög grad kan 
överensstämma med den praxis som redan råder ombord, säger Valkonen. Sjöfartsverket ska utfärda de första 
restriktionerna inom kort. Enligt Valkonen går man igenom undersökningsresultaten tillsammans med 
besättningen på varje enskilt fartyg.  

Bara smärre brister 

Utredningsresultaten var överraskande bara i liten grad. Resultaten ger vid handen att den belastning som legat 
till grund för bogkonstruktionen påverkar förstäven redan vid måttlig våghöjd då avståndet mellan vågtopparna 
är det typiska för Östersjön. Fartygen råkar oväntat ofta ut för en sjögång som motsvarar 
konstruktionsbelastningen. Konstruktionerna brister inte vid konstruktionsbelastning eftersom det finns en klar 
säkerhetsmarginal mellan konstruktionsbelastning och bristningsgräns. Alla finländska passagerarfartygs 
bogkonstruktioner inspekterades. Man ville försäkra sig om att fartyg med bogportar fyller de nya internationella 
bestämmelser som utfärdats efter Estonia-olyckan. Fartygen befanns uppfylla kraven till övervägande del. I vissa 
fall upptäcktes smärre brister, men dessa påverkade inte fartygens totala säkerhet. Bara ett av 15 fartyg, Silja 
Serenade, klarade sig helt utan anmärkningar och för bara ett, Silja Europa, utfärdades med tillfälliga 
trafikrestriktioner. Alla brister har redan avhjälpts eller åtgärdas inom kort. De fart- och väderrestriktioner som 
utfärdas kommer inte nämnvärt att påverka fartygens tidtabeller." (FNB).  

Den finska taktiken var klar - man gick ut i pressen och meddelade att de egna slutsatserna var riktiga och att 
man förväntade sig att IACS ändrade reglerna. Den finska taktiken är nämligen sensationell! Finnarna 
underkänner de internationella klassningssällskapens regler och inför egna begränsningar - finska färjor skall 
sakta in eller ändra kurs eller stannan i hamn i hårt väder. Det anmärkningsvärda är att det sker först fem år 
efter Estoniaolyckan och att man hänvisar till de nya internationella bestämmelser som utfärdats efter 
Estoniaolyckan utan att ange vilka bestämmelser. 

Vidare är det anmärkningsvärt att bara Finland ändrade sina regler. Normalt borde man förväntat sig nordiskt 
samarbete men Sverige, Danmark och Norge lyser med sin frånvaro. Svenska färjor har inga begränsningar. 

--- 

108 I Appendix 2 visas (förfalskade) modellförsök där i 4 meters regelbundna vågor fören doppas ner 5 meter under vattnet var 6e sekund. 
Eftersom visiret befinner sig 2.5 meter över vattenlinjen, innebär det att visiret är bara cirka 2.5 meter under vatten, volym 30-40 m3, 
under två sekunder var 6e sekund. Trots detta uppträder då en yttre, uppåtriktad kraft, max cirka 150 ton efter en sekund, genererad av 
nedsänkningen, vilket verkar högt - 4 ggr volymen. Efter ytterligare en sekund, då visiret är ute ur vattnet igen är den yttre kraften 
naturligtvis noll. Den totala kraften på visiret efter en sekund under nedsänkningen är denna max kraft, 150 ton, minus visirets vikt 55 ton, 
dvs 95 ton. Om visiret är vattenfyllt med säg 30 ton, minskar den totala uppåtriktade vertikalkraften på visiret till 65 ton. Det är intressant 
att notera att de uppåtriktade krafterna på ett läckande visir är mindre än på ett tätt, dvs belastningen på låsen reduceras av läckage. 
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3.7 KOMMISSIONENS SKADEUPPSKATTNING - OLYCKSFÖRLOPPET - ATLANTLÅSET 

Hur visiret lossnade är oklart beskrivet i slutrapporten (5). Anledningen är att hela förklaringen är osann - en 
förfalskning - eftersom inga vågkrafter slog bort visiret. Det finns inga bevis alls för nedan uppgifter av 
Kommissionen. Allt är i princip uppdiktad information för att vilseleda allmänheten.  

Kommissionen har producerat en video MS Windows MediaPlayer v.7 CIF 352x288, 256 Kbps, 6,9 Mt av en 
variant av nedan. Det finns inga bevis för väsentliga uppgifter i videon. Normala vågor lyfter inte ens visiret. Att 
babords sidolås skulle ha skadats först är obevisat. Att visiret kan dra ut rampen är obevisat - rampen är ju låst. 
Men om visiret är borta och rampen nere, kommer naturligtvis vatten in i överbyggnaden ... ganska hyggligt 
visat! Därefter borde 'Estonia' omedelbart ha slagit runt och flutit upp och ned. Inte sjunka som visas i videon. 

I kapitel 1 Olyckan (sid 22) i slutrapporten sägs att 

"en metallisk smäll"  

hördes strax före kl. 01.00, vilket stämmer 100%,och att sedan 

"från cirka kl. 01.05 uppmärksammade många ... onormalt buller under 10 minuter"... "Kort därefter (dvs inte 
efter 10 minuter (!) utan strax efter kl. 01.00) skickades (Linde) ner för att ta reda på orsaken till de ljud som per 
telefon hade rapporterats till bryggan"... "Omkring kl. 01.15 lossnade visiret ... Rampen slets upp helt och hållet ... 
Mycket snabbt fick fartyget en kraftig styrbords slagsida". 

Det senare stämmer inte alls. Strax efter de två 'smällarna' fick 'Estonia' slagsida enligt de flesta överlevande! 

I kapitel 13.2.5 (sid 175) sägs att det kl. 00.55 var en hård metallisk smäll vid bogen men att inget onormalt 
iakttogs av Linde på plats Sedan sprang Linde upp till bryggan kl. 01.00 och ner till receptionen däck 5 ca kl. 
01.05. Kommissionen har inte meddelat vilka de 'många' är, eftersom de flesta överraskades av den plöstliga 
slagsidan redan kl. 01.02! Sedan sägs att 

"Strax efter klockan ett träffades visiret av några sjöar som gjorde att dess låsanordningar helt brast", 

dvs Atlantlås, sidolås och eventuellt gångjärnen som ju inte är ett lås. Det finns inga bevis för denna utsaga. 
Enligt de flesta överlevande fick 'Estonia' slagsida strax efter smällarna, dvs det fanns inte tid för ytterligare 10 
minuter med olika skador för att visiret skulle trilla av. Kommissionen säger inte om gångjärnen gick sönder 
strax efter klockan ett, men så måste ha skett eftersom kommissionen anger att 

"visiret började skära hål i väderdäcksplåten". 

vilket beskrivs ytterligare i 3.10 och 3.11. Om väderdäcksplåten verkligen är uppskuren är obevisat - bevis 
saknas. Vidare - 

"Snart kom visirhusets aktra skott i kontakt med rampen och slog mot dess övre kant och bröt därigenom sönder 
rampens låsanordningar. Rampen föll framåt och förblev vilande inuti visiret. Efter några minuter började visiret 
att falla framåt."  

Några bevis - foton - att rampens låsanordningar är skadade saknas i slutrapporten. Rampen öppnades sedan 
helt enligt Kommissionen - 

"stora vattenmassor kunde strömma in på bildäck". 

Det skulle ha skett ca kl. 01.15. Naturligtvis finns inga bevis för uppgiften. 'Estonia' skulle ju ha kapsejsat - 
slagit runt - med 1900 ton vatten på bildäcket i överbyggnaden och enligt de flesta överlevande uppstod 
slagsidan redan kl. 01.02. 
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I delrapporten (16) hade Kommissionen meddelat följande för händelserna mellan kl. 00.45-01.15: 

'Omkring klockan 00.45 noterade flera vittnen tecken på något onormalt i fartyget. Metalliska ljud hördes i 
fartyget'.  

Det är allt. Inga bevis! Det finns inte ett vittne som noterade metalliska ljud i fartyget vid den tiden. Det var ju 
ett par eller flera skarpa 'smällar' som noterades strax före kl. 01.00! 

Slutrapporten (5) säger att 

"Förloppet styrks av vittnen som hörde upprepat metalliskt buller under 10 minuter med början strax efter klockan 
ett" (jfr 2.1). 

Vilka dessa vittnen är har aldrig meddelats och de är en uppfinning av Kommissionen. Det kan knappast ha varit 
besättningsmedlemmar, eftersom överlevande besättning var helt överraskad av den plötsliga slagsidan, och 
uppgifter av passagerare som under 10 minuter hörde metalliskt buller saknas i slutrapporten. När 
delrapporten skrevs skedde olyckan kl. 01.00 men det ändrades till 01.15 i slutrapporten (5) för att ge tid för 
visiret att skära upp överbyggnanden och sedan trilla av - därför tidsskillnaden. Man skriver också i 
slutrapporten (sid 175) att 

"Händelseförloppet beskrivs detaljerat i (kapitel) 13.5". 

INGET DETALJERAT HÄNDELSEFÖRLOPP  

I kapitel 13.5 (sid 180/1) beskrivs inte händelseförloppet så detaljerat som man förväntar. Inledningsvis säger 
man att 

"Fästpunkterna (dvs tre lås och två gångjärn på visiret) kan ha givit vika i ett eller eventuellt några få steg. Det 
första brottet kan ha sammanträffat med det metalliska slagljud som noterades av matrosen" (dvs Linde kl. 
00.55).  

Det är enbart en obevisad hypotes att fästpunkterna 'kan' ha givit vika. Bevis saknas naturligtvis. Sedan säger 
man 

"Det huvudsakliga haveriet (vad är det? - författarens anm.) tros (sic) ha inträffat under ett efterföljande vågslag 
kort efter det metalliska ljudet" (kl. 00.55). "Därvid gav de återstående låsanordningarna (?) vika ...", 

dvs först gick tydligen Atlantlåset sönder - smällen kl. 00.55 - och sedan sidolåsen (och eventuellt gångjärnen) - 
det huvudsakliga haveriet? - men i kapitel 15.10 säger man att 

"Med största sannolikhet (sic) brast babords sidolås först",  

dvs före Atlantlåset; även om sidolåset då var utsatt för tryckbelastning och inte kunde dras sönder. 
Gångjärnen gick tydligen sönder senare, eftersom man fortsättningsvis, i kapitel 13.5, säger 

"Så snart som visiret hade lyfts ur sina styrkonor (dvs låsen hade gett vika), gav babords gångjärn vika under 
överbelastning orsakad av höga vridmoment i kombination med lyftande kraft". 

Det innebär att en tredje stor våg hade slagit till visiret i sidled, eftersom mellan händelsen att låsen gick 
sönder, skulle visiret ha lyfts ur sina styrkonor. Sedan säger man att 

"Styrbords gångjärn gav vika till följd av vridning ...". 

I delrapporten (16) sid 24 hade man meddelat att gångjärnen bröts sönder av uppåt- och framåtriktade krafter 
som uppstod när gångjärnsarmarna kom i kontakt med (väder)däcket och: 
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"Brottet i öronen vid gångjärnen ägde rum under dragning (dvs framåt). Brottytorna visar att brott uppstod under 
en momentan överbelastning. Öronen och svetsfogarna har genomgått såväl metallurgisk undersökning som 
hållfasthetsundersökning. Undersökningarna kommer att redovisas i en bilaga till den slutliga rapporten.  

Det bedöms sannolikt att de krafter som fick gångjärnen att brista uppkom när gångjärnsarmarna slog emot det 
övre däcket som följd av visirets bottenparti pressades ihop. Den hävstångsverkan som därvid uppkom i 
kombination med de masskrafter som genererades när visiret hamrade på förpiksdäcket var tillräcklig för att dra 
insär gångjärnen". 

Trots att visirets ihoppressade bottenparti (som inte är särskilt ihoppressat) hamrade (?) mot förpiksdäcket 
är förpiksdäcket helt oskadat. 

Någon bilaga daterad före den 4 april 1995 - delrapportens publicering - att gångjärnen gått sönder under 
dragning och momentan överbelastning existerar ej. Det finns inte heller någon senare rapport (t.ex. 
supplement nos. 510, 511, 516, 517 och 518) att gångjärnen skulle ha dragits sönder överhuvudtaget. Enbart 
supplement no. 518 diskuterar gångjärnens brottytor - författarna från KTH säger är att tillgänglig information 
inte stöder slutsatsen att tidigare existerande utmattningssprickor skulle ha spelat någon roll för brottet. 

MEDVETNA LÖGNER 

Uppgiften i delrapporten (16) att 

"Undersökningarna kommer att redovisas i en bilaga till den slutliga rapporten"  

är inte korrekt. 

Det var en medveten lögn 1995 - inga undersökningar hade gjorts före delrapportens publicering, och inga 
utredningar kunde manipuleras senare! Detta innebar problem senare för Stenström och Kommissionen som 
i olika sammanhang hade meddelat att gångjärnen dragits sönder rakt fram under en momentan 
överbelastning. Inga rapporter kunde läggas fram som stödde denna falska utsaga. Så man beslöt att 
'glömma' alltihop i slutrapporten (5)! 

I kapitel 15.5 i slutrapporten (5) säger man att: 

"Gångjärnsöronens nedre kanter hade brustit under huvudsakligen dragbelastning ... De övre kanterna hade böjts 
... med tecken på överbelastning i böjning. ...Öronen och en bärgad gångjärnsbussning har genomgått 
metallurgiska och hållfasthetstekniska undersökningar enligt avsnitt 12.7 och mera detaljerat redovisat 
supplementet"  

Eftersom supplementet inte beskriver brottytorna i gångjärnsöronen, får vi titta i kapitel 12.7. Där sägs (sid 
168): 

"De studerade brottytorna hade karaktär av segt brott och man fann inga tecken på utmattning"  

Några uppgifter hur och när brottet uppstod (dragning, böjning, vridning?) anges naturligtvis ej. Kommissionens 
ovetenskapliga beskrivning hur visiret skulle ha lossnat ger stöd för uppfattningen att visiret sprängdes och 
drogs loss under vatten efter olyckan! 

I kapitel 15.5 i slutrapporten sägs missvisande att 

"Troligast (sic) är att de krafter som fick gångjärnen att brista genererades när visiret under uppåtgående rörelse 
runt sina gångjärn - och efter att ha förlorat stöd från styrkonorna - utsattes för vrid- och girmoment".  

Hur akterut riktade vågkrafter drar sönder gångjärnen åt andra hållet kan ej förklaras med vridkrafter! Att 
Kommissionen inte vet vad den talar om bevisas i nästa paragraf där det talas om tidigare 
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"sprickor som bildas under normal drift"  

i gångjärnen utan vidare kommentar. Sprickor som uppkommer under drift är skador som nersätter styrkan och 
indikerar utmattning 1.18. Dessa måste rapporteras till Klassen och repareras. Men gångjärnen har inte 
spruckit - de har dragits itu, sannolikt efter olyckan. 

NORMALA SPRICKOR 

I slutrapporten (5) kapitel 8.12 säger Kommissionen att sprickor hade noterats i gångjärnen före olyckan utan 
att ha reparerats. Kommissionen har ingen kommentar. Man har ju i andra sammanhang meddelat att 'Estonia' 
var i gott skick och sjövärdig och anser att sprickor i rampgångjärn är 'normal drift'. 

Sjöfartsinspektionens chef - Johan Franson 1.16 har en intressant kommentar till ovan i Göteborgs 
Posten/Debatt den 28 februari 2001 - han skriver: 

'De konstruktiva svagheter, som tillsammans med hårt väder orsakade (haveriet), kan aldrig upptäckas vid en 
undervisning i hamnstatskontroll, vid en i Sverige genomförd hamnstatskontroll eller vid en periodisk besiktning av 
en flaggstat. Det är något som måste upptäckas i samband med en nybyggnadsbesiktning'.  

Alltså - sprickor och deformation som tyder på överbelastning eller utmattning efter 14 års drift kan ej 
upptäckas av yrkesinspektörer vid besiktningar. Det är ett idiotiskt uttalande av en inkompetent person som 
fick jobbet som sjösäkerhetsdirektör som tack för hjälpen av mörkläggningen. 

Flera hypoteser om hur (och när?) gångjärnen gick sönder finns - antingen vreds de av åt sidan eller knäcktes 
uppåt eller drogs av framåt 3.9 men slutrapporten (5) har alltså ingen definitiv ståndpunkt - Kommissionen vet 
inte eller vill inte tala om hur gångjärnen brast! Kanske drogs babords lås av, under vatten, när färjan sjönk, dvs 
inte av överbelastning, och kanske styrbords gångjärn drogs sönder ännu senare - när visiret drogs loss från 
vraket under vatten? Man hade ju lyckats öppna och stänga visiret i Tallinn före avresan, dvs varje gångjärn 
hade klarat ca 120 tons dragbelastning. Eller satt visiret kvar när färjan sjönk och sprängdes eller drogs loss 
under vatten senare? 

Det detaljerade händelseförloppet i kapitel 13.5 är sedan att, dels var visiret låst (fasthållen av lyfthydrauliken) i 
längsgående riktning, dels att intryckningsmärken tyder på våldsamma tvärgående rörelser. Det är förvirrande 
och motsägande och det finns inga bevis för det heller. Inga foton eller bevis av 'intryckningsmärken' finns 
redovisade. Målarfärgen sitter kvar på de delar av visiret som skulle ha skurit genom andra ståldelar. Sedan 
sägs att visiret skar sönder väderdäcksplåten och förskottet styrbord/babord i överbyggnadenoch sedan - 
finalen - rampen drogs ut. Emellertid garderar man sig med 

denna händelseutveckling kan inte fastställas (sic)"  

(eftersom målarfärgen sitter kvar?) och 

"De många osäkra faktorerna i händelseförloppet gör detaljerade beräkningar meningslösa (sic)" (sid 181).  

MENINGSLÖST ATT FÖRKLARA HUR VISIRET LOSSNADE 

Det var meningslöst att visa hur rampen skulle ha ryckts upp. Är detta en seriös haveriutredning? Det finns inga 
bevisade uppgifter i slutrapporten att rampen skulle ha rivits upp! Varför hängde inte visiret kvar på rampen? 

Avslutnings säger man att 

"ovan beskrivna händelseutveckling är fullt möjlig",  
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dvs man medger att några inga egentliga bevis för hela förloppet under händelseutvecklingen finns. Inte ens 
tiderna kan anges ordentligt fastslagna - man säger att 

"Tiden för hela förloppet ... kan ha varit 10-20 minuter", 

dvs eftersom förloppet enligt slutrapporten slutade kl. 01.15 med att visiret trillade av, ryckte ut rampen och 
600 ton vatten kom in i överbyggnaden och orsakade slagsida, så startade det antingen kl. 00.55 eller 01.05 
under vilken period besättningen inte gjorde något annat än att sända ner Linde att kontrollera (vilket är 
obevisat - Linde kanske gjorde andra saker?). 

Enligt överlevande passagerare var förloppet betydligt kortare. De hörde två smällar strax före kl. 01.00 och 
passagerare observerade vatten på däck 1 strax efter. Och sedan uppstod den plötsliga slagsidan 2.1 kl. 01.02. 
Det finns därför inte tid för Kommissionens alla uppfunna händelser hur visiret trillade av. Författarens slutsats 
är enkel - Kommissionens påstådda händelseutveckling är varken möjlig eller sann utan ren lögnaktig 
vilseledning. Men den är ändå intressant att studera. 

FÖRFALSKADE KRAFTBERÄKNINGAR 

I kapitel 13.5 sägs vidare följande: 

"Den maximala kraftresultanten på visiret skulle ha legat mellan 4 och 9 MN".  

Man hänvisar till kapitel 12.1-12.3, där detta skulle ha visats och till kapitel 15.2 där det skulle ha 
sammanfattats. 

I kapitel 12.1.3 säger man att vid ett tillfälle under modellförsöken uppmättes en kraft på visiret som var 7, MN 
i x-led, 7,4 MN i z-led och 2,2 MN i y-led, dvs den totala kraftresultaten skulle ha varit 10,9 MN, dvs cirka 1 090 
ton, vilket är mer än angivet i kapitel 13.5. Om en sådan kraft verkligen träffade 'Estonia' vet vi inte. I Figur 12.3 
i (5), som visas nedan, visas att bara vertikalkraften (i z-led) var >4MN (>400 ton) sex ggr under 1 000 sekunder 
modellförsök, dvs var tredje minut träffades visiret av en vertikal stötkraft >400 ton under modellförsöken. Om 
dessa modellförsök är riktiga kan ifrågasättas Appendix 2 - författaren anser att försöken är förfalskade och ej 
kan göras om av en annan provningsanstalt! I kapitel 12.2.3 (sid 158) sägs nämligen att 

"Sannolikheten är ungefär 1/20 att, under 30 minuters exponering, den extrema lasten var större än det värde 
som svarar mot en 10 timmars genomsnittlig överskridandeperiod".109  

Lasterna i z-led på visiret med genomsnittlig överskridandeperiod av 30 minuter respektive 10 timmar är, enligt 
tabell 12.3 (i bogsjö 150°, 15 knops fart, 1 meter bogvåg och 4,0 meters signifikant våghöjd) i (5) emellertid 
bara 2,95 respektive 4,20 MN, dvs betydligt mindre än vad som uppmättes var tredje minut under 
modellproven. I kapitel 12.3 sammanfattar man ovan med att säga (tabell 12.5) att den mest sannolika 
vertikala (z-led) stötkraften var 3,6 MN (cirka 360 ton) under 30 minuter. I kapitel 15.2 - sammanfattningen - 
repeterar man att den maximala kraftresultanten var mellan 4 och 9 MN, men tillägger att den maximala 
uppåtriktade kraften bara var mellan 3 och 6 MN, trots att en kraft >4MN alltså uppträdde var tredje minut i 
modellförsöken. i). Någon korrektion för visirets vikt och vatten i visiret gjordes inte. 

Figur 12.3 i (5) Example of time series from model tests - visas nedan.  
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Fig. 3.7.1 – Z-kraft (MN) på visiret  

Kommissionen hävdar alltså att en kraftig vertikal (uppåtriktad) stöt (Z-) kraft (P - se fig. 3.2) på 360 ton (3,6 
MN) drog sönder Atlantlåset omkring kl. 00.55 - 01.05 - det kunde också vara babords sidolås (även om det var i 
tryckbelastning, när Atlantlåset var intakt). 

BEVIS SAKNAS FÖR ALLA UPPGIFTER 

Det finns inga bevis för allt detta. Modellförsöket (sannolikt förfalskat) ovan anger att stötkraften uppåt på 
visiret var >400 ton var tredje minut och >300 ton varje minut och om det var glapp i lås och gångjärn borde 
dessa ha kunnat överföra den yttre belastningen till överbyggnaden. Förbindelsepunkterna borde också ha 
utsatts för utmattningsskador 1.18. 

Många ombord hörde två enorma smällar före kl. 01.00 och strax därefter uppstod kraftig slagsida, men om det 
var Atlantlåset som gick sönder är obevisat. 

Energin i stötkraften borde ha uppfattats som en chockvåg, som skulle ha skakat hela skeppet, som är som en 
fiollåda, och en erfaren besättning skulle genast ha stoppat framfarten. En onaturlig smäll av detta slag innebär 
oftast att något har gått sönder, och det enkla faktum att full framfart fortsatte under ytterligare 10-20 minuter 
enligt Kommissionen, innebär att besättningen begick ett allvarligt fel. Den skulle helt enkelt ha stannat 
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skeppet direkt! Då hade mycket lite vatten kommit in i överbyggnaden genom en bog med skadat visir - 
rampen var ju fortfarande på plats. 

Eftersom alla lås och gångjärn glappade, vet vi inte hur denna påstådda 360 tons uppåtriktade stötkraft 
överfördes till överbyggnaden. Hur Kommissionen vet att det var Atlantlåset, som definitvt var utsatt för 
dragbelastning (eller sidolåsen, som borde ha varit utsatt för tryckbelastning och knappats kunde ha dragits 
sönder, så länge Atlantlåset var intakt) som brast först är enligt ovan oklart. Den totala hållkraften i tre lås (210 
+ 214 +214 ton) och två gångjärn (350+350 ton) var säkerligen 1 338 ton och borde ha klarat en 360 tons smäll, 
även om det var glapp och/eller nedsatt styrka i förbindelsepunkterna. 

ATLANTLÅSET 

 

Låt oss antaga att det var Atlantlåset som 
brast först. Det ser ut enligt enl. fig 15.2 i 
(5) t.h. 

Atlantlåset anges skadat som följer:- De 
tre brickorna (öron) som höll fast 
bussningarna (hylsorna) hade rivits itu i kl. 
8 och kl. 2 lägena. Om det hände vid 
olyckan är ej säkert. Brottytorna är rostiga 
och verkar 'gamla', dvs kan ha varit en 
gammal skada! 

Fig. 3.7.2 – fig. 15.2 (5) 

Styrbords bussning (hylsa) hade rivits bort från tvärbrickan och var försvunnen. Babords bussning (hylsa), som 
hölls fast av två brickor, var också försvunnen, fast den borde ha suttit kvar på låsbulten. Låsbulten befanns 
förbunden med hydraulcylinderna som var i uttryckt läge, dvs låset verkade ha varit stängt (om låset var 
oskadat vid tillfället). 

Visiröglan (örat) var böjd åt 
styrbord (se figur 10.5 i 
delrapporten (16) t.h.) och 
dess insvetsning i visiret var 
skadad:- den horisontala 
förstyvningens vebbplåt och 
kantstag var bucklade på 
styrbords sida och spruckna 
på babords sida. Det är 
knappast skador som visar 
att låset dragits sönder av 
vågkrafter! Visiret verkar ha 
tryckts från styrbord till 
babord, pga en yttre 
horisontal kraft. En gammal 
kontaktskada? 

Fig. 3.7.3 – fig. 10.5 (5) 

Kommissionen har aldrig kommenterat skadorna. Hade visiret utsatts för en stor uppåtriktad slagkraft, vars 
vertikalkomponent översteg vad man räknat med och som skulle ha försakat en kraft som dragit sönder 
Atlantlåset, borde följande ha hänt (32):- 

(A) Visiröglan (eller dess infästning i själva visiret) hade dragits sönder först av den stora dragkraften, eftersom 
den var den svagaste delen i hela låset (även om brickorna var felsvetsade med 3 mm svets)! Nu var visiröglans 
öga intakt, men öglestången var böjd 15° åt styrbord och dess infästning bucklad och sprucken pga en tvärkraft. 
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En stor dragkraft böjer inte stången den drar i och den bucklar knappast infästningen.  

Om visiret å andra sidan slagits bort i sidled hade stången böjts och infästningen hade bucklats och spruckit (jfr 
också tyskarnas synpunkt på öglans böjning 15° i 1.22). Nedan fig. 3.7.2,3 visar hur visiröglan slits itu i 
modellförsök (där bulthylsorna är svetsade med 3 mm svets till brickorna (vilket Kommissionen anser vara fallet 
- varvet hävdar att det var 8 mm svets i orginalutförande). Kraften är ca 210 ton vilket motsvarar ungefär den 
spänning i stålet, när visiröglan skall brista, pga spänningskoncentrationer just där den brister. 210 ton överförs 
då hur lätt som helst till de felsvetsade stödbrickorna. Det är visiröglan som brister först!  

Fig. 3.7.2 - närbild av brustet visiröra och deformerad 
låsbult. 

(B) Om visiröglan av någon anledning höll (den kunde 
ha varit tillverkad av höghållfast stål, borde låsbulten 
ha dragits sönder/deformerats (se fig 37c ovan), 
eftersom den var den näst svagaste delen i låset. Enligt 
Kommissionen var bulten helt oskadad vid besiktning 
efter olyckan - dykningen den 2-4 januari 1994 1.16 -
sedan kastade Stenström bulten i sjön. Det är sannolikt 
att Stenström då visste att hela historien med visiret 
var lögn och att det skulle uppdagas, om låsbulten 
sparades. Bulten var med stor sannolikhet rostig och 
smutsig och visade inga spår att överhuvudtaget ha 
använts på länge! Därför fotograferades ej heller 
bulten! Fig. 3.7.3 - visirörat brister vid 210 tons belastning. 

(C) Om visiröglan och bulten av någon anledning höll (t.ex. hylsorna var totalt felsvetsade med bara 1 mm svets 
1980 till sina brickor), borde de tre låsbrickorna svetsade på förpiksdäcket ha skadats - de två brickorna 
närmast visiröglan skulle ha dragits sönder i kl. 8 och kl. 2 lägena, MEN, den tredje brickan - babord - borde 
INTE ha dragits sönder alls, utan skulle ha böjts, medan babordsbussningen (hylsan) satt kvar eller drogs ur 
brickan. Skadorna borde ha sett ut enligt nedan fig 3.7.4,5 nedan där hylsorna är helt felsvetsade (med för litet 
svets - ca 1 mm) till brickorna.  
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Nu var alla tre brickorna avslagna, ituslitna (men 
rostiga!)- och babords brickor var ej böjda - och man 
undrar hur det kunde ha gått till. En logisk förklaring är 
att visiröglan tryckte mot babords bussning (hylsa) av 
en kraft i sidled, som då tryckte ut bussningen ur 
babordsbrickorna, varefter de tre brickorna slets av 
som observerats ombord på vraket ( i kl. 8 och 2 
lägena). Det kan ha skett vid ett tidigare tillfälle, dvs 
Atlantlåset skulle ha varit skadat innan olyckan. 

Kommissionen har naturligtvis aldrig gjort ovan analys. 
När man på undervattensvideo såg att Atlantlåsets 
förpiksdäcksdel var skadat, hittade man bara på att det 
dragits sönder av en enorm vågstötkraft som hade 
verkat på visiret. Det var en sinkadus som understödde 
det falska olycskförloppet. 

Man kunde även se den oskadade låsbulten (rostig på 
ROV-filmer) hänga i sin hydraulik, men man visste inte
då att låsets svagaste del var just visirets låsögla, som 
inte hade gått sönder. Man hade ju inte hittat visiret 
och visste inte hur låsöglan och dess infästning i visiret 
såg ut. När skadorna sedan solklart visade att 
belastningen, som skadade låset tydligen kom från 
sidan, ignorerade Kommissionen helt enkelt dessa 
observationer. Man hade ju redan sagt att låset dragits 
sönder i längsled och då gick de ju inte senare att säga 
att låset slagits sönder i sidled (eller att det var skadat 
tidigare).  

Fig. 3.7.4 - Babords låsbricka t.h. och mittbrickan böjda vid 
förpiksdäcket när styrbords bricka slitits itu. 

Fig 3.7.5 Atlantlåset har brustit - babords bricka t.v. böjs. 

ATLANTLÅSET SKADAT FÖRE OLYCKAN 

Att det undre visirlåset - Atlantlåset - var skadat innan olyckan är något som författaren inte förstått förän 
juli, 2000. Det ändrar dock inte slutsatserna i denna bok, eftersom visiret inte orsakade olyckan. Visiröglan 
hade troligtvis böjts och dess bas hade spruckit och bucklats vid en kollision eller sammanstötning innan 
olyckan och bottenlåset var oanvändbart (se bilder).Låsdelens alla tre brickor på förpiksdäcket hade också 
spruckit och ytorna i sprickorna hade börjat rosta och var ordentligt rostiga när olyckan inträffade.  

Det upptäcktes av experterna (i detta fall KTH, Stockholm - se Supplement no. 517 i (5)) men bortförklarades 
med att, om låset vara skadat innan olyckan borde det ha observerats (och reparerats?). Att skadan kanske var 
uppsatt på en reparationslista och ej hade utförts utredde aldrig Kommissionen. 

Det är intressant att notera att den tyska rapporten publicerad i juni 2000 anger många uppgifter om visirets 
kondition och att det inte längre passade. Trots detta tror tyskarna att bottenlåset fortfarande 'passade', vilket 
inte är sannolikt. 

BOTTEN(ATLANT)-LÅSET VAR SANNOLIKT SKADAT INNAN OLYCKAN ÄGDE RUM!  

När utredningskommissionen filmade vraket (och visiret vid vraket!) den 2 oktober 1994, såg man förstås att 
bottenlåsets brickor på förpiksdäcket var skadade och använde delar av filmen att visa att låset hade brustit, 
pga vågkrafter och orsakat hela olyckan. Man hade då inte sett bottenlåsets visirdel, som klart visar att låset 
måste ha knäckts av en kraft i sidled (från styrbord till babord) innan olyckan, t.ex. hade man kört på något, när 
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man var i hamn. Då gick också öglorna på förpiksdäcket sönder och rörbussningarna var loss och alla frakturer 
började rosta och var ordentligt rostiga när olyckan skedde. Babords bussning hade tagits då bort från bulten, 
vilket förklarar varför den inte hängde kvar på låsbulten. Låsbulten lät man dock sitta kvar på hydrauliken, där 
den fick rosta. Visiret bärgades inte förrän i november 1994. 

Av okänd anledning ville kommissionen inte meddela eller undersöka alla dessa fakta senare. Man hade ju 
meddelat att just bottenlåset hade brustit och orsakat hela olyckan och då gick det inte att erkänna att detta 
lås med stor sannolikhet var skadat innan olyckan och/eller inte ens hade använts vid olyckstillfället. Som 
visats ovan kan inte Kommissionen härleda ett samband mellan ett skadat Atlantlås och alla andra händelser 
... och skador ... som man uppger ha inträffat. 

Det är intressant att notera, om bottenlåset ej användes vid olyckan, att sidolåsen alltid var under 
dragspänning av våglasterna och att sidolåsen tydligen gick sönder, bl.a. pga en för hög dragspänning. Det är 
alltså möjligt att 'Estonia' inte använde bottenlåset en längre tid före olyckan och att visiret enbart hölls på 
plats av sidolåsen. Stenström hade vid ett tillfälle meddelat att bottenlåset enbart var extra förstärkning och 
kanske visste han då att det inte hade använts vid olyckstillfället. 

Men för att visiret skall lossna måste också övriga lås- och fästpunkter brista. Nästa kapitel fortsätter med 
Kommissionens uppfattning om hur sidolåsen gick sönder. 

--- 

109 Vad detta fikonspråk verkligen innebär är oklart - kanske att en viss maxkraft var trolig under 30 minuter och en annan högre maxkraft 
var trolig under 10 timmar (20 ggr längre tid) och att det var 5 % (1/20) sannolikhet att den högre kraften uppträdde under en bestämd 30 
minutersperiod (1/20 av 10 timmar) - varför då inte skriva det? 
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3.8 KOMMISSIONENS SKADEUPPSKATTNING - SIDOLÅSEN 

När Atlantlåset hade dragits sönder, som förslagits av Kommissionen, så skulle kraftöverföringen mellan visir 
och överbyggnad genast ändras, vilket Kommissione aldrig diskuterar i slutrapporten (5). 

Slutrapporten (5) innehåller inga kraftberäkningar, där olika låspunkter har slagits ut. 

Utan Atlantlås överförs en vertikalkraft på visiret till överbyggnaden enbart via sidolås och gångjärn (och som 
friktion i de vertikala tätningslisterna). 

Det är lätt att visa att en vertikal yttre uppkraft P1 på visiret orsakad av vågor nu överförs som en horisontell 
reaktionskraft 0.42*P1 vid varje sidolås och gångjärn (om vi bortser från friktionen i tätningslisterna). 
Belastningen är en dragkraft i sidolåsen och en tryckkraft i visirets gångjärnsarm. Se figur 3.8 nedan.  

Man ser att Atlantlåset inte behövdes, eftersom 
visiret hålls på plats av två sidolås och två gångjärn i 
totalt fyra, starka punkter.  

Visir byggdes så under 50- och 60-talen och det var 
enbart för att avbelasta och minska onödigt slitage i 
gångjärnen som Atlantlås senare installerades. 

Kommissionen hävdar (se kapitel 15.3 i slutrapporten 
(5)) att olyckan orsakades av ett för svagt 
botten/Atlantlås, men som framgår av fig. 3.8 t.h. 
behövdes det låset inte alls. Bottenlåset var bara 
extra förstärkning för att avbelasta gångjärnen. Om 
Atlantlåset gick sönder (kl. 00.55?) minskade(!) 
horisontalbelastningen i sidolåsen (från 0.625*P till 
0.42*P1), men riktningen ändrades.  

P1 orsakar en dragbelastning i sidolåsen och Kommissionen hävdar i slutrapporten att ytterligare en stötkraft 
typ P1 (kl. 01.05) på visiret nu drog sönder sidolåsen, dvs visirets sidolåsöglor slets bort från visiret aktra 
plåtsida. Vi vet att sidolåsens visiröglor sannolikt slets bort från visiret - men inte hur och när. 

Kommissionen påstår att detta skedde, när visiret trycktes uppåt av en ny stötkraft P1 på visiret cirka klockan 
01.05 - 10 minuter efter att Atlantlåset bröts upp, eller att det var samtidigt (slutrapporten är virrigt och inte 
övertygande skriven som framgår av 3.7). 

Den tyska expertgruppen hävdade länge att sidoöglorna revs bort, när visiret tippade framåt/nedåt och 
roterade kring det oskadade Atlantlåset. Denna uppgift har ej utretts av Kommissionen. Senare, 1999, hävdar 
tyskarna 3.18 att en sprängladdning mellan visir och ramp blåste bort visiret. Allt är naturligtvis bara trams. 
Visiret satt sannolikt kvar när 'Estonia' sjönk! 
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STYRBORDS MANUELLA LÅS VAR STÄNGT 

 

 

Man kan lätt konstatera genom att studera 
visiret att visirlåsskadorna babord och styrbord 
har olika karaktär. Babord (bild t.v.) har tydligen 
öglans infästning ryckts ur plåten (vilket orsakat 
ett rektangulärt hål). Hålkanten var inte rostig. 
Den manuella låskroken under öglan är 
ihoptryckt i sidled och har ej använts. 

På styrbords sida saknas naturligtvis låsöglan, 
men plåten är även uppriven vid sidan om. 
Hålkanterna är rostiga, dvs en gammal skada. 
Den manuella låskroken har rivits sönder 
neråt/utåt och deformerats vertikalt. 

Anledningen är att styrbords manuella lås var i 
låst läge, när visiret avlägsnades. Då drog 
låsbulten/muttern sönder styrbords manuella 
låskrok.  

 

Kommissionen hävdar att de manuella låsen aldrig användes, men skadorna på styrbords manuella låskrok är 
entydiga. De kan enbart ha orsakats om låset användes vid olyckan och om visiret satt kvar. 

Kommissionen censurerade uppgifterna eftersom de motsade Kommissionens officiella uppgifter. Sannolikt var 
styrbords hydrauliska sidolås, liksom Atlantlåset, skadat innan olyckan! 

Författarens ursprungliga uppfattningen var att sidolåsens visiröglor slogs av i sidled och sedan drogs loss, 
vilket ej har utretts av Kommissionen. Tyvärr bärgade man inte visiröglorna, så att det kunde bekräftas genom 
att t.ex. studera skrapmärken på babords sida av öglorna. Numera anser författaren att styrbords skador 
uppstått när visiret, fortfarande delvis fäst vid överbyggnaden, sprängdes loss under vatten - efter olyckan. 

FLERA VÅGKRAFTER KRÄVS FÖR OLYCKAN 

Oavsett detta kan man konstatera att Atlantlåset och sidolåsen knappast kan ha skadats av en och samma 
uppåtriktade vågstötkraft. Det behövs två ordentliga vågstötkrafter, P och P1, efter varandra och det finns ju, 
faktiskt många vittnesuppgifter 2.1 om två smällar strax före kl. 01.00. Men dessa smällar kan knappast 
förbindas med att visirlåsen gick sönder, eftersom strax efter smällarna krängde fartyget plötsligt >30° åt 
styrbord för att sedan räta upp sig och det hade aldrig skett med vatten i överbyggnaden. Hur kunde sidolåsen 
gå sönder? När diskuterade Kommissionen det? 

Först vid det nionde Kommissionsmötet i Helsingfors den 31 januari och 1 februari 1996 (akt A162*) 
meddelade den finska delegationen att man gjort fullskaletest av sidolåsen och uppmätt en dragbrottslast på 
214.5 ton för ett lås! Enligt beräkningen ovan krävdes det då en yttre uppåtriktad belastning på P1 >500 ton för 
att dra sönder dem. För att Kommissionens uttalanden från 1994 och i slutrapporten från 1997 skall vara rätt, 
krävs nu alltså att först en kraftig vågsmäll P - 360 ton - skadade Atlantlåset och sedan ytterligare en vågsmäll 
P1 - >500 ton - skadade sidolåsen. Enligt Kommissionen kunde det ha varit upp till tio minuter mellan smällarna 
- först en smäll kl. 00.55, sedan en smäll kl. 01.05 utan att besättningen reagerade. 

Babords avslitna sidovisirlås på vraket filmades tydligen den 2 oktober 1994 (se fig. 8.17 i (5)). Men styrbords 
avslitna sidovisirlås filmades sannolikt inte den 2 oktober (sannolikt beroende på att visiret hängde kvar där och 
om det filmades, klipptes den delen bort i filmen). Först den 9 oktober 1994 filmades officiellt styrbords visirlås 
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- se fig. 8.18 i (5) på 67.6 meters djup. Det visar att Kommissionen/Karppinen naturligtvis besiktigade styrbords 
frontskott den 9 oktober 1994. Ovanför styrbords sidolås filmade tjeckiska dykare i augusti 2000 ett stort hål, 
sannolikt orsakat medelst sprängning 3.10. Men av okända skäl rapporterar inte slutrapporten (5) om denna 
skada. Fig. 8.18 i (5) är skarpt beskuren för att inte visa sprängskadan strax ovanför! 

Även med skadade botten- och sidolås borde visiret sitta kvar, fasthållet av gångjärn och lyfthydraulik. Det 
visste Kommissionen som tvingas meddela att, för att fartyget sedan skulle börja kränga, skulle en massa andra 
saker gått sönder - pga nya vågkrafter; 

först visirgångjärnen (brottslast >350 ton per enhet),  

sedan visirhydrauliken, 

väderdäcksplåten, 

däcksbalken styrbord och babord (spant 159) (kräver en framåtriktad kraft >150 ton) och 

främre skottet framför spant 159, 

och till sist skulle hela rampen slitas upp (två krokar, fyra lås och lyfthydraulik) och 

vatten fylla överbyggnaden, då krängning skulle ha startat. Allt skulle ha skett utan att besättningen märkte 
något! 

Uppräkningen av påstådda, men fullständigt obevisade, skador fortsätter alltså. 
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3.9 KOMMISSIONENS SKADEUPPSKATTNING - GÅNGJÄRNEN 

Efter att sidolåsen hade dragits sönder enligt Kommissionen utan ett enda övertygande bevis, borde visiret ha 
hållits på plats av däcksgångjärnen och styrpyramiden/konen på förpiksdäcket. Emellertid var visirets lyftarmar 
förbunda med hydrauliken som lyfte visiret, och man får förmoda att hydrauliken kunde överföra vissa krafter 
till skrovet och dämpa rörelserna. Om hydrauliken inte hade dämpat visirets rotation kring gångjärnen, skulle 
visiret nu ha svängt upp och hamnat upp-och-ned på fördäcket (om gångjärnen hållit) och om vertikalkraften 
(totala energin!) var tillräcklig stor under hela lyftförloppet (som ju borde ha tagit flera sekunder). Och 
gångjärnen kunde ju överföra >350 ton vardera! 

Men en sådan jättekraft under lång tid var omöjlig - visiret var ju bara ett par meter under vattenytan 1-2 
sekunder var 7-8 sekund och de yttre vågkrafterna var ju då mindre än visirets egenvikt, dvs visiret skulle 
inte ha rört sig! 

Varje gångjärn bestod av en axel som hölls på plats av fyra brickor svetsade på däck 4. Kring denna axel 
roterade visirlyftarmen vid öppning/stängning av visiret 3.3. Visirarmens gångjärnsdelar bestod av två 25 mm 
tjocka sidoplåtar med insvetsade rörbussningar som omfamnade axeln. Efter olyckan kan man konstatera att 
de fyra sidoplåtarna i visirarmarna har dragits itu vid bussningarna av en framåt riktad kraft. Hur detta gått 
till kan Kommissionen ej förklara. Troligtvis drogs visirarmarna itu vid gångjärnen under vatten efter olyckan 
för att få loss visiret. 

Det är naturligvis obevisat att visiret svängde upp och ned redan i övervattensläge som en del av det påhittade 
olycksförloppet - det vilade ju hela tiden, pga sin egen vikt, på förpiksdäcket i styrkonen och på stävstödet. 

Kommissionen hävdar dock i slutrapporten (5) att visiret svängde upp och ned kring gångjärnen, när stora 
vågkrafter på utsidan lyfte visiret kl. 01.02-01.12 (flera gånger under tio minuter!), och att det var massa 
oväsen - buller, när visiret slog ner på förpiksdäcket, då visirets undersida bucklades. Att vatten skulle komma 
in under och i visiret och dämpa och hindra rörelsen neråt och uppåt har aldrig utretts. 

Vi får inte glömma 3.7 att enligt Kommissionen fanns det sprickor i gångjärnen som uppkommit genom 'normal 
drift'. Att dessa spruckna gångjärn höll under 10 minuter är anmärkningsvärt. 

UTOM TVIVEL? 

På sid 175 i slutrapporten (5) skriver Kommissionen att 

'det är ställt utom tvivel (sic) att ljuden orsakades av visirets rörelser och slag mot förpiksdäcket', och att 'vittnen 
från åtskilliga platser ombord ... hörde upprepat metalliskt buller från bogområdet under en period av 10 minuter 
med början strax efter klockan ett'.  

Påståendena är naturligtvis ren desinformation, eftersom Kommissionens expert Schager i sina 
sammanfattningar 1995 2.1 aldrig konstaterade att 

'vittnen från åtskilliga platser ombord hörde upprepat metalliskt buller från fören under en period av 10 minuter 
med början strax efter klockan ett'. 

Schager gick igenom alla vittnesmål och kunde inte hitta en uppgift om 10 minuters buller efter smällarna före 
den plötsliga slagsidan. Kommissionen hade redan meddelat att gångjärnen gick sönder genom en momentan 
överbelastning, eller genom dragning/böjning 3.7 och det måste alltså ha skett 10 minuter efter att visirlåsen 
brast. Men varför brast gångjärnen överhuvudtaget? Om de höll under 10 minuter, kunde de ju hålla ännu 
längre? Och som visas nedan bromsades visiret av sin egen lyfthydraulik vid den påstått uppkomna situationen. 

Förpiksdäcket är helt oskadat. Fig. 8.1 i (5) säger vidare att det är slagskador på förpiksdäckets styrbordssida, 
men dessa är inte dokumenterade någonstans. Slutrapporten (5) sid 121 säger att 
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"Slagskador noterades på bordläggningskanterna runt förpiksdäcket",  

men dessa syns ej på videofilmerna. 

Här har vi svart på vitt att Kommissionen förvanskade, t.ex. AEs och RS och alla andras vittnesmål till 
betydelselöshet 2.12. 

Säg att visiret stötte mot förpiksdäcket mellan kl. 01.02-01.12. Enligt 2.2 och enligt AEs och RS vittnesmål, så 
var 'Estonia' på väg att sjunka då! Läser man alla 'detaljerade' vittnesmål i kapitel 6 i slutrapporten (5), är det 
svårt att förstå hur Kommissionen 'utom tvivel' konstaterade upprepade metalliska stötar från fören, när 
mycket få överlevande uppfattade dem. AE hörde två smällar strax före kl. 01.00 och trodde att en lastbil var 
lös och strax därefter krängde 'Estonia'. RS hörde smällarna strax innan kl. 01.00 (svensk midnatt) och sedan 
uppstod slagsidan. Men för att Kommissionens olycksförlopp skall 'passa' krävs det ordentlig fördröjning mellan 
de första smällarna, när låsen gick sönder, och sedan att gångjärnen gick av och sedan förlust av visiret med 
rampens utdragande som följd, eftersom Linde först skall återvända till bryggan från bildäck och sedan lämna 
bryggan och gå ner till receptionen. 

Kommissionen hävdar att visiret stötte mot förpiksdäcket mellan kl. 01.02-01.12. Det intressanta är att 
förpiksdäcket är helt oskadat. Det finns inte en enda skada på förpiksdäcket. Ett foto i slutrapporten visar 
det skadade Atlantlåset, som sitter på det oskadade förpiksdäcket - förpiksdäcket är plant och intakt! Den 
enda del som är skadad är tydligen styrpyramiden, när stål-mot-stål-kontakt uppstod när visirets 
stävskena/stöd brast. När sedan visirets botten var deformerad skulle gångjärnsarmarna ha tryckt mot 
överbyggnaden övre däck 4 och genom hävstångseffekt skulle gångjärnen ha brustit. Slutrapporten säger att 
varje gångjärns brottkraft var 350 ton. Hur ett 55 tons visir genom hävstångsverkan över ett svagt backdäck 
kunde knäcka två gångjärn är oklart. Och Kommissionen säger i delrapporten (16) att gångjärnen drogs 
sönder av en dragkraft riktad föröver. Men hur kunde en sådan kraft uppstå?  

Säg att den uppåtriktade kraften på visiret nu var 
P2 (inklusive visirets vikt). Kraften P2 orsakar en 
dragkraft 2.67*P2 i varje hydraullyftcylinder och 
en tryckkraft 2.16*P2 i varje gångjärn (se figur 3.9 
t.h.). Kommissionen anser att tryckkraften (sic) 
2.16*P2 var tillräcklig att bryta sönder gångjärnet 
och att dragkraften 2.67*P2 var tillräcklig att dra 
sönder hydrauliken från dess stöd. Ingen hörde 
dock när dessa fyra förbindelsepunkter förstördes.

Notera att gångjärnen på däck utsätts för en 
tryckkraft akterut (och böjning i armen) medan 
Kommissionen hävdar att gångjärnen gick sönder 
av en framåt riktad dragkraft >700 ton. Var kom 
denna dragkraft ifrån? Slutrapporten tiger? 110  

I kapitel 15.10 (5) sägs klart att 

"belastningen på gångjärnen verkar … i en icke-kritisk 
riktning". 

I figur 15.4 i (5), som påstås visa en belastningsfördelning mellan oskadade lås och gångjärn (slutrapporten (5), 
hävdar å andra sidan att det inte gick att beräkna denna fördelning, eftersom den var statiskt obestämd, och 
författarens uppfattning är att figuren/beräkningen är en förfalskning), men med en rent hypotetisk 
vågbelastning 540 ton uppåt och 540 ton bakåt (mot aktern) och 200 ton åt sidan (under mindre än en sekund) 
- så var det 63 tons dragbelastning i Atlantlåset, 78 och 120 ton dragbelastning i sidolåsen och 450/439 ton 
kompression (tryck!) i gångjärnen (? kraft i lyfthydrauliken). 
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Under dessa betingelser - totalt förvirrade - skulle inga lås gå sönder och naturligtvis var det alltid (icke 
kritisk) kompression i gångjärnen, även efter låsen brusit - så hur kunde de dras sönder av P2? 

EN ANVÄNDBAR IDIOT 

För att få svar frågade författaren Klaus Rahka, finsk expert 1.5 och användbar idiot som kan bra svenska. 
Följande e-mail-diskussion utspelade sig 7-8 november 1999, efter att KR plötsligt hade meddelat att 
gångjärnen gått sönder av en tvärbelastning - skjuvning: 

...  

AB - "Gångjärnen gick inte sönder under skjuvning (shear). I delrapporten (16) står det klart om en momentan 
dragöverbelastning rätt ut, när fartyget var i upprätt läge". 

KR - "Detta utesluter inte skjuvning som påsatt lastfall. Man tänker sig att lasten verkar i skjuv-"mode", såsom den 
gör om våglastresultanten pekar över gångjärnsaxeln, och då svarar gångjärnsdetaljerna med drag i övre 
länkligamentet, som brister medan holksvetsen skjuvar, medan lägre länkligamentet är i tryck. Vi har då givetvis 
även lokal böjning. Lägre länkligamentet är så svagt att det inte håller när visiret ramlar ner. Även 
lyftcylindertrycket hinner till för att hålla visiret uppe tills lägre ligamentet brister i drag. Där har Du en mer 
detaljerad hypotes som passar i vad som skrivits." 

AB (elakt) - "Så Du säger att delrapporten är fel? 

KR - "Som Du kan läsa, så stöds drag som det kritiska skedet (övre länkligament påfrestas av drag...) 

AB - "Andra krafter på visiret skulle bara rotera visiret kring gångjärnen. Det måste vara jämvikt förstår Du". 

KR - "Just det, men lyftcylindrar och dynamiken kan ändra på bilden, så att tvärkrafterna på gångjärnsbalken blir 
betydande." 

AB - "Hur då? Hur kan vågkrafter på visiret (låsen är trasiga) dra visiret rakt ut?" 

KR - "Om visiret är litet öppet, så trycks visirets nedre del mot skeppet, vilket betyder att uppe så flyttas det fram - 
bara som en möjlig tanke..." 

AB - "Ingenstans i del- och slutrapporterna beskrivs de krafter som skulle ha dragit sönder gångjärnen, när skeppet 
var upprätt, eftersom dessa krafter inte fanns". 

KR - "Man gav sig inte på att beskriva i minsta detalj, någonting som inte gick att i detalj rekonstruera. Det räckte 
för denna haveriundersökning att påvisa direkt att vågkrafterna räckte till att bryta låsen, som enligt reglernas 
generella ordalydelse skulle göras så starka att de höll visiret "firmly secured", vilket de inte sålunda gjorde. Efter 
det att låsen brustit fanns enbart de svaga gångjärnen, vilka - speciellt när visiret vickar upp och ner och även 
lyftcylindrarna bromsar upp rörelserna med bidragande upp- och nerkrafter - sedan belastas kritiskt. I bilden som 
förevisar krafterna i ett enkelt beräknat fall kan man se att den komponent av gångjärnsreaktionen som verkar 
nästan lodrätt kan bli ansenlig och då kan den tillsammans med litet dynamik åstadkomma den skada som 
iakttagits." 

AB -"Gångjärnen var inte svaga - de hade en dragbrottskraft vardera >350 ton. Vi talar om en vågrät kraft rätt 
fram - se på gångjärnen - de drogs sönder rätt framåt". 

KR - "Det man sagt om det generella utseendet på brotten utesluter inte variationer på händelseförloppets 
detaljer. Se ovan - böjning kan få övre ligamentet att dras av som om den enda kraften verkat framåt. Nedre 
ligamentet är dessutom klart böjt nedåt vilket tyder på att gångjärnsarmen lyfts uppåt samtidigt som det flyttats 
fram. Så kan ske om tex lyftcylindern utövar stödverkan, dvs att visiret till del hölls öppet av lyftcylindern då dess 
nedre framsida pressas mot skeppet". 

AB - "Det är klart att visiret trillade av när det var stor slagsida (åt styrbord) strax innan skeppet sjönk. Det ser man 
på alla skrapmärken på visiret". 
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KR - "Den stora bucklan till styrbord invid bogjärnet påvisar att visiret föll till babord. Så kan inte ha skett om inte 
skeppet då var i närapå upprätt läge". 

AB - "Visiret trillade tydligen av strax innan fartyget sjönk - då uppstod bucklan". 

KR - "Det är inte troligt, eftersom skeppet fått stor slagsida före det sjönk". 

AB - "Du har väl läst tyska brevet 22 juli 1996 - ref B155 - hos SHK. Forssberg och Stenström hemligstämplade 
brevet till 980309 enligt svensk sekretesslag 8.6." 

KR - "Jag vet inte vilket brev Du menar. Om Du har det så kan Du väl faxa det. (+358-9-456 7002)" 

AB - "Brevet är på 87 sidor och borde ha diskuterats av Dig och Kommissionen på möten i augusti, september och 
oktober 1996 Varför hemligstämplade Kommissionen ett brev med uppgifter för att utreda olyckan? Har Du läst 
brevet? Om inte så har svenskarna lurat Dig…" 

KR - "Jag arbetade som expert och såsom anställd av VTT av min fria vilja och enligt min yrkesetik. Vi tog inga 
instruktioner Du insinuerar om. " 

AB - OK - Du vilseleddes av svenskarna - de visade inte brev B155 för Dig etc. Men kan Du inte tänka klart nu. Tror 
Du fortfarande att visiret trillade av först? När? Hur? Och rampen - Kommissionen säger att låsen rivits upp - när vi 
äntligen får se videon, så ser vi att låsen är OSKADADE! Kommissionen ljög 1994. Du kan inte förklara hur 
gångjärnen gick sönder, Tuomo Karppinen kan inte förklara stabiliteten och Kari Lehtola vet absolut ingenting om 
skepp. Vilket sammanträffande". 

KR - "Kan Du ge några sakligare värderingar?? " 

AB - "Saklig värdering? 1999? Jag sade redan 31 oktober 1994 till Stenström att Estonia skulle ha slagit runt på två 
minuter med vatten på bildäck. Alla experter på området instämmer. Inte ens expert Huss kan säga att jag har fel - 
så han tiger. Din kompis Karppinen säger att jag har fel, men han har aldrig visat en enda beräkning som visar att 
han har rätt. Det beror på antaganden. Jag och alla andra experter anser att däckshuset inte är vattentätt - 
Karppinen anser att däckshuset är vattentätt (vilket naturligtvis är fel)". 

KR - "Tchaa. Inte tror väl Tuomo att däckshuset skulle ha varit vattentätt. Slutrapporten beskriver entydigt hur och 
var den (sic) läckte." 

AB - Däckshuset läckte inte - det var inte vattentätt. Så eftersom Estonia inte slog runt var det inget vatten på 
bildäcket. Rampen var därför aldrig öppen - låsen gick inte sönder - och därför föll inte visiret av under gång. Det 
kunde inte det, pga för starka gångjärn. Hursomhelst - slutrapporten om Estonia är ofullständig eftersom den inte 
utreder läckage som olycksorsak. Så enkelt är det. 

KR - "Läckage har uteslutits, inte minst nyligen när Sillaste berättat hur han rört sig i de områden där läckage hade 
påståtts ha skett och så vittnat att läckage varit omöjligt".  

AB - "Sillaste rörde sig inte i förrådsutrymmena akterut. Säg till Lehtola att återöppna utredningen". 

KR - "Jag skulle gissa på att Dina påståenden redan befunnits otillräckliga för att en återöppning skulle kunna 
föreslås. Men dina hälsningar går nog fram". 

När däcksgångjärnen brutits av (hur vet vi alltså inte 3.7) och när lyfthydrauliken hade ryckts loss (hur vet vi 
inte heller), hävdar Kommissionen att visiret nu rörde sig framåt 120 mm - väderdäcksplåten revs eller skars 
upp 120 mm av lyfthydraulikens övre fästen, som sedan stötte mot en däcksbalk (spant 159). 

"Flera vågsmällar - två eller fyra - lyfte upp visiret 1.4 meter - den vertikala lyftkraften var större än visirets vikt" 
(se sid 181 i slutrapporten).111 

Visirets lösa hydrauliska lyftarmar åt sig (sic) då, enligt Kommissionen, igenom denna däcksbalk - och visirets 
topp vilade sedan mot den inre, låsta rampen. 
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Klockan var nu enligt Kommissionen cirka 01.08-01.12 och rampen var på väg att brytas upp. Inget vatten hade 
ännu hunnit läcka in på bildäcket - ingen slagsida! Rampen var fortfarande låst och tät! Kommissionen hävdar 
att, bortsett från konstiga metalliska ljud - buller - som noterats ombord under tio minuter, allt var normalt 
ombord, utom att Linde några minuter tidigare hade kanske sänts ner för att kolla om rampen och visiret var på 
plats 1.1, men han fastnade vid receptionen i fem minuter och kom aldrig till bildäcket. 

Det var fortfarande full fart framåt - ingen hade tänkt på att sänka 'Estonia's fart. 

Flera personer har sedan 1998 observerat att det inte finns några skrapmärken på babords och styrbords 
lyfthydrauliks övre fästen och deras framsidor - hur kunde dessa fästen ha skurit upp fördäcket och ätit sig 
genom en däcksbalk, utan att målarfärgen hade skrapats bort? Några bilder av den avskurna däcksbalken 
finns ej heller i slutrapporten (5). Frågan kvarstår även om balken verkligen skars itu, vilket utreds i nästa 
kapitel. 

--- 

110 Den enda (?) möjligheten att gångjärnen drogs sönder av en framåtriktad kraft är att det var en explosion mellan visir 
och ramp - visiret trycks då framåt och gångjärnen dras sönder. Visiret slog aldrig emot förpiksdäcket som ju är oskadat.  

111 Hur Kommissionen vet att två eller fyra vågsmällar lyfte visiret exakt 1.4 meter är oklart - skador på visiret skulle utvisa 
detta. Och om det vattenfyllda visiret, vikt >150 ton, lyftes upp 1.4 meter skulle det faktiskt ha kunnat 'hoppa' över rampen. 
Men hela beskrivningen är tydligen bara påhittad av Kommissionen. 
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3.10 KOMMISSIONENS SKADEUPPSKATTNING - INNERRAMP, HÅL I FRONTSKOTT OCH I 

SIDA  

 

Om visiret verkligen hade varit helt löst vid denna tidpunkt - 
som Kommissionen hävdar utan att ange ett enda bevis - så 
skulle det, efter att ha 'sågat' sig igenom väderdäcket (däck 4 - 8 
mm tjockt) under lyftarmarna, ha hamnat i ett läge som visas i 
figur 3.10. Visirets sönderslagna botten vilar på (det icke 
sönderslagna?) förpiksdäcket, och kappen på visiret trycker mot 
rampen, och de lösa lyfthydraulcylindrarna har brutit igenom 
däcksbalken vid spant 159. Visiret tippar enbart framåt av sin 
egen vikt. Det är gått minst 10 minuter sedan en första 
fästpunkt skulle ha slitits itu! Om vågkrafter, som översteg (det 
vattenfyllda) visirets vikt, nu verkade på visiret, så skulle de 
försöka lyfta visiret upp, över rampen (och när vågkrafterna 
upphörde, skulle visiret krascha tillbaka ner på förpiksdäcket 
och slå sönder däcket). Men det hände inte - förpiksdäcket är 
oskadat.  

Ser man på geometrin av det hela, så hade lyfthydrauliken 'sågat' sig igenom däcksbalken vid spant 159 på 
båda sidor om rampen, innan visirkappen började att trycka mot innerrampen. 

Så innan dess har följande också hänt enligt Kommissionen: de övre lyftöglorna för lyfthydrauliken skar eller 
rev igenom väderdäcket, däcksbalken spant nr. 159 och det främre skottet på båda sidor om rampen, så att 
visiret flyttade sig framåt (och tryckte upp visiret). Men det finns inga bevis för allt detta!  

Faktagruppen har år 2000 visat att en lyftögla inte kan 
skära igenom en däcksbalk http://factgroup.tripod.com.  

I delrapporten (16) hävdar kommissionen, beträffande 
skadorna på väderdäcket förut och frontskottet, att 

"(väder)Däcket var upprivet från öppningarna för visirets 
hydraulcylindrar och framåt (figur 11.4). Hålen sträckte sig en bit 
ner längs frontskottet (fig. 11.5). Skadorna på däcket var 
omfattande medan öppningarna i frontskotten hade jämnare 
konturer". 

Det är allt. Inte ett ord om däcksbalken. 

DÄCKSBALKEN VID SPANT NO. 159 

Väderdäcket är 8 mm tjockt och de fyra 'sågbladen' består 
av de ca 20 mm tjocka lyftöglorna - ett par på varje sida om 
rampen - som visas till höger. 

Figur 3.10.1 Två 'sågblad' , dvs lyftöglor som påstås ha 
sågat genom stålplåt ... utan att målarfärgen har 

skrapats av! 
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Sågbladen i varje par sitter ca 100 mm isär, dvs de sågar 
upp två 100 mm breda spår i däcket (ett på varje sida om 
rampen). När 'sågparen' kommer till däcksbalken vid spant 
159, skall de först såga ner två 100 mm breda spår genom 
balkens vertikala stålplåt, 8 mm tjock och 400 mm djup, 
och sedan fram genom balkens horisontala ändförstyvning 
- en 22 mm tjock och 160 mm bred stålplåt. Men hur kan 
ett sågblad uppe på däck såga 0,4 meter under däck? 
Lyftarmarna vilar ju på väderdäcket! 

BAKÅTRIKTADE KRAFTER SÅGAR FRAMÅT 

Det är intressant att notera att 'sågblad' och det sågade 
materialet består av samma material - vanligt fartygsstål. 
Enligt Faktagruppen behövs det en framåtriktad kraft 
>185 ton för att 'såga' sig igenom balkens 22 mm tjocka 
ändförstyvning under en viss tid. Var kom denna kraft 
ifrån? Existerade den? Alla vågkrafter på visiret verkar ju 
bakåt och uppåt! Kommissionen har aldrig utrett saken 
och slutrapporten (5) tiger. Det är sannolikt att visiret 
aldrig sågade sig igenom däcksbalken! Däcksbalken har 
aldrig varken undersökts eller fotograferats. 

Figur 3.10.2 Ytterligare en bild av 'sågblad' som skurit 
genom däcksplåt av samma material. 'Sågbladen' är 

intakta och färgen sitter kvar! 

T.h. visas figur 11.4 ur delrapporten (16) med en 
suddig närbild av 'omfattande skador på 
(väder)däcket' (från film 2 oktober 1994 1.4 
tagen på 65,2 meters djup kl. 13.52:56). Det är 
det enda beviset (!) att visiret skulle ha sågat 
upp väderdäcket! Notera att Kommissionen 
säger att skadorna på det grönmålade 
väderdäcket orsakats av fästöronen - 
'sågbladen'. Författaren kan ej bedöma bilden. 
Var är de omfattande skadorna? Var är det 100 
mm breda spåret genom däcksplåten, så att vi 
kan se kanterna? Det är sannolikt att bilden ej 
visar ett upprivet däck. Enligt författarens 
uppfattning befann sig visiret fortfarande 
hängande på överbyggnaden när filmen togs 
och hade aldrig rivit upp däcket. 

 

Figur 3.10.3 - Fig. 11.4 ur delrapporten (16) 

Bilden och texten är en manipulation att få personer 
att tro att visret drog ut rampen. 

T.h. visas figur 11.5 ur (16) med en oklar närbild 
tagen den 2 oktober 1994 kl. 13.50:58 av 'öppningarna 
i frontskotten med jämnare konturer' och som 'sträckte sig 
en bit ner längs frontskottet'. 

Notera att Kommissionen nu säger att skadorna på 
frontskottet orsakats av hydraulcylindern, dvs ej 
fästöronen. Författaren kan ej bedöma bilden. Var är 
frontskottet? Var är skadorna med de 'jämnare 

konturerna' - i bildens nederdel?  

Figur 3.10.4 - Fig. 11.5 ur delrapporten (16) 
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Sannolikt visar bilden inte någon skada alls! 

I slutrapporten (5) meddelar Kommissionen, beträffande skadorna på back(väder)däcket förut och frontskottet, 
följande: 

"(väder)Däcket var uppslitet från öppningarna för visirets manövercylindrar och föröver. Öppningarna fortsatte ett 
stycke nedanför frontskottet. Däcksskadorna var omfattande med ojämna brottsytor, medan öppningen på 
babordssidan hade tämligen skarpskurna konturer (fig 8.2)."  

Det är allt slutrapporten (5) har att säga om alla dessa påstådda skador styrbord och babord om rampen i 
förskeppet under väderdäcket. Däcket har 'ojämna' brottsytor - hur kunde dessa ha uppkommit? - medan 
babordssidan (frontskottet?) hade 'skarpskurna konturer'. Vad är det för ovetenskapligt trams? Men hur 
sågades balken itu? Och hur såg skadorna på styrbordssidan ut? Och hur långt ner fortsatte öppningarna på 
frontskotten - ett stycke? Inte ett ord om detta i slutrapporten ... eftersom visiret aldrig trillade av! Det 
sprängdes och drogs loss under vatten efter olyckan. 

För att se området hänvisas till 
figur 8.1 ur (5) t.h. De påstått 
uppslitna däcket styrbord och 
babord om rampen och 
frontskottet är indikerat i övre 
delen av figuren. - balken, spant 
159, visas ej. 

Styrbordssidan är t.ex. enbart 
uppsliten högst upp vid 
frontskottets rundning.  

Det skyddsräcke som finns tvärs 
över på övre däcket bakom visiret 
och som även omsluter gångjärn 
och lyftarmar finns ej heller 
indikerat. Om visiret var löst och 
rörde sig i sidled borde detta 
skyddsräcke ha rivits bort, men 
enligt uppgift bekräftade av 
filmbilder är skyddsräcket intakt. 

Figur 3.10.5 - Figur 8.1 ur slutrapporten (5) 

DET SPRÄNGDA HÅLET 

Fig. 8.1 ovan säger att det är ett 'inslaget hål' i styrbords frontskott strax ovan det utslitna sidolåsörat. 
Skadan visas ej i slutrapporten (5) och som kommer att visas nedan är det en stor skada ovan visirlåset - en 
öppning ca 60 cms bred och två meter lång (hög) med utåtböjda sidor - inslaget? - som Kommissionen aldrig 
beskrivit eller rapporterat. Det uppges också att det är 'skador' i frontskottet under låset, men dessa finns ej 
beskrivna i slutrapporten (5). 

Rampens sidobalkar visas, men det finns också två balkar i linje med rampens inre gångjärn. Det finns också ett 
antal tvärbalkar under rampen. Rampen visas delvis öppen - översidans nedre del är i linje med förskottet på 
styrbordssidan med det är rampens sidobalks underdel som är i linje med skottet på babordssidan, dvs man får 
intrycket att rampen är vriden. 
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På havsbotten ligger fartyget med ca 120 
grader slagsida och rampen är inte så öppen 
som visas i figuren. En annan bild av skadorna 
visas i bilagan till Karppinens fax 10 oktober 
1994 (akt I 16 i SHK:s arkiv) t.h. 

Notera att styrbords frontskott är indikerat 
intakt - oskadat - över sidolåset (A). Högst upp 
på skottet indikeras (B) en skada - 'torn out 
plate'. Men mellan positioner (A) och (B) på 
styrbords sida finns en 0,6 x 2,0 stor, sprängd 
(!) öppning (se nedan). Denna skada har 
totalcensurerats av Kommissionen, eftersom 
de sannolikt orsakades när visiret lossades 
från vraket efter olyckan. 

 

Figur 3.10.6 Skiss av skador 10 oktober 1994 (akt I 16) - sannolik 
förfalskning 

RIKTIGA BEVIS SAKNAS 

Men var är de riktiga bevisen att väderdäck och frontskott är upprivna styrbord och babord om rampen i 
slutrapporten (5)? Ovan skiss är ju inget bevis - vem som helst kan ju rita den! 

Figur 8.2 ur (5) visas t.h. Denna bild - som enligt 
Kommissionen visar en närbild av babords 
väderdäck och frontskott framför öppningen för 
lyfthydrauliken - är bara figur 11.4 ur (16) - se 
ovan figur 3.10.3 - vänd uppochner (?) med pilar 
som visar föröver och babord! Men var är de 
ojämna brottsytorna och de skarpskurna 
konturerna i de upprivna däcks- och 
skottplåtarna. Var är det rundade förskottet? Och 
var är däcksbalken? Och skyddsräcket? Och hur 
kunde lyfthydraulikens lyftöron skära igenom allt 
detta, utan att målarfärgen på själva lyftöronen 
skrapades bort? 

Bilden visar sannolikt inte en skada orsakat av 
visiret! 

Och varför visas inte skadorna på 
styrbordssidan? 

 

Figur 3.10.7 - Figur 8.2 ur slutrapporten (5) 

Eventuellt pekar babordspilen mot en uppriven däckskant, föröver pilen mot den utrivna plåten i det rundade 
förskottet med en kant med skarp kontur, den vita plåten i mitten är långskeppsskottet bakom rampen , men 
där borde förstyvningar sitta, där ordet MASTER sitter är den andra däckskanten, etc. Men den upprivna plåten 
borde sitta kvar någonstans - att en stor bit plåt slits helt bort helt är orealistiskt. Var är det rundade 
förskottet? Bilden visar, som sagt, troligtvis ej vad slutrapporten anger, och ovan bild är det enda beviset i hela 
slutrapporten att visiret tryckte upp rampen, när skeppet fortfarande var upprätt. Bilden är tagen med en ROV 
den 2 oktober 1994 när visiret sannolikt hängde kvar på vraket. Samma område borde ha filmats igen den 9 
oktober, när visiret sannolikt var bortsprängt. 

I december 1994 1.16 undersöktes bogpartiet noggrannt med dykare - varför togs inga bättre bilder än ovan av 
(a) däck, (b) skott och (c) balk på båda sidor - babord och styrbord - och visade skadorna tydligt? Var det för att 
'skadorna' hade förändrats, när visiret lossades under vatten efter olyckan? 
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INGA STYRBORDSSKADOR DOKUMENTERADE 

Det är enbart påstådda skador på babords sida (ovansidan när vraket låg på sidan) som visas ovan på suddiga 
bilder från den 2 oktober 1994 och det är sannolikt att de inte visar några skador! 

Inga bilder av skadorna på styrbords sida finns tillgängliga från Kommissionen den 2 eller 9 oktober eller 2-4 
december 1994, vilket stöder hypotesen att visiret hängde kvar i gångjärn och lyfthydraulik den 2 oktober 
1994.  

Visiret kunde myckat väl ha lossnat litet när slagsidan var >100 grader och babords lyfthydraulik dragits ut 
genom däcket enligt suddiga bilder ovan. Men visiret hängde sedan kvar på styrbordssidan med visirets 
babordshörn - visiret hade glidit över den stängda rampen och svängt runt kring styrbords lyfthydraulik - 
fartyget hade ju >100 grader slagsida (som Dr. Nuorteva hade konstaterat på fyra sonarbilder den 30 
september 1994). 

När visiret senare sprängdes loss på styrbordssidan 4.1 slog det i botten eller förskeppet med styrbords 
akterhörn - relingsplåten böjdes utåt (se fig 8.4 i (5)) - och vilade sedan på havsbotten med visirbotten uppåt 
1.14 under vrakets för. 

Tyvärr visar inte filmerna tagna den 2 och 9 oktober och 2-4 december 1994 området vid styrbords backdäck, 
där visiret borde ha hängt kvar den 2 oktober 1994. Skadorna på styrbords backdäck borde kunna konfirmera 
att visiret lossnade där, när fartyget hade 120° slagsida. Styrbords hydraulcylinder och infästning i visirarmen 
uppvisar inga skrapmärken som skulle tyda på att de skulle ha sågat igenom däck och balk och rivit upp 
frontskottet. Styrbords hydraulik måste alltså ha slunkit/glidit ur överbyggnaden när slagsidan var >120°, 
troligtvis när färjan låg på botten.  

STORT HÅL I STYRBORDSSKOTTET 

Vid en privatdykning 2.24 i augusti 2000 filmades delar av styrbords 
frontskott - se bilden t.h. Tyvärr filmades inte back(väder)däcket och 
den övre delen av styrbords frontskott, som enligt Kommissionen 
hade rivits upp och som enligt fig 8.1 ovan ur (5) var 'skadat - med 
jämnare konturer' (det verkar vara oskadat). 

Anledningen var att dykarna fann (och sedan koncentrerade sig på 
det) och filmade ett enormt hål - 2 meter långt och 60 cms brett - i 
frontskottet en bit ovan sidolåsets hydraulik (där den bortrivna 
visiröglan fortfarande kan ses), dvs mitt på skottet tre meter under 
back(väder)däcket och fem meter över vattenlinjen och som fig 8.1 
anger är oskadat. Sidornas kanter är delvis fläkta utåt, delvis 
avskurna utan deformation och stora delar av materialet är 
försvunnet. Det är självklart att denna öppning aldrig skulle kunna 
ha orsakats av styrbords hydraulikcylinder, som dragits ut genom 
stålskottet som påståtts.  

 

  

Fig 3.10.8 Styrbords frontskott med stort 
hål förstoring. 

Öppningen är dels bredare än hydraulikcylindern, dels verkar inte skottet vara upprivet ovanför öppningen, dvs 
upp till backdäcket enligt filmaren/dykaren (hade öppningen fortsatt uppåt hade de filmat hela vägen!). Två 
stålbitar skars loss vid öppningen - analys av materialet uppvisar deformation i strukturen som uppstår vid 
explosion. Uppstod denna när visiret lossades från vraket under vatten 4.1? 

Skadan i babords frontskott filmades också vid privatdykningen, dvs kan ses när kameran sveper förbi. På 
babordssidan är frontskottet tydligen upprivet neråt en kort bit, som anges på fig 8.1, men plåten sitter kvar - 
upprullad som på en öppnad sardinburk (!). 
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Dykarna fäste sin ledlina för ned- och uppgång just på denna upprullade stålbit (utan att reflektera över vad det 
var). Om babords däck var upprivet är ej känt. Styrbords däck verkar ej upprivet - det finns inga som helst klara 
bilder av ett skadat (eller oskadat) styrbordsdäck. 

SKADAN I STYRBORDSSKOTTET EJ REDOVISAD 

Bilden av skadan i frontskottet är tagen i august 2000. Även lägena för provbitarna visas. Att öppningen skulle 
ha orsakats, när styrbords hydrauliska lyftcylinder drogs bort ur fartyget, anses inte möjligt 2.24. Skadan har 
inte heller beskrivits av Kommissionen utan har medvetet utelämnats ur Slutrapporten (5). Bilden har visats i 
Tyskland (Focus TV och Spiegel TV) och i Tjeckien (Nova TV) i januari 2001 och finns även i Der Spiegel 5/01 (sid 
135). 

Bilden visar alltså framsidan av det vitmålade frontskottet, som visiret vilar dikt mot i stängt läge, då det inte 
finns någon plats för en sprängladdning mellan visir och skott. Ytorna är täckta av ett tunt slamlager som 
förmörkar ytan. Bilden har vridits för att visa skottet med skeppet i upprätt läge, dvs ovanför bilden befinner sig 
väderdäcket (ej filmat). Den stora öppningen befinner strax ovan visirets sidolås dvs ungefär vid däck 3 nivå tre 
meter under väderdäcket. I verkligheten ligger fartyget på sidan och bilden filmades nästan i horisontalläge. 
Kommissionen anger enbart att "öppningarna i frontskotten hade jämnare konturer". 

Kommissionen anger inte att styrbords öppnings kanter 
är dels uppslitna och vridna utåt (åt sidan), dels tvärt 
avskurna och att stora delar av materialet mellan 
kanterna är försvunnet. Det är inte möjligt att styrbords 
hydraulcylinder, som inte väger så mycket, kan slita upp 
en tre meter lång (om öppningen startar vid 
väderdäcket) öppning vars vidd överstiger 
hydraulcylinderns. Om skadan är resultat av en 
sprängladdning, borde denna ha monterats bakom 
skottet, dvs inne i ett förrådsrum akter om skottet. 

I fig. 3.10.9 till höger kan vi se skadan i styrbords 
frontskott sedd från insidan. Fotot är taget innan färjan 
sjönk och skadan är skissad. 

Pil 1 visar hydraulikens öra under visirets lyftarm som 
enligt uppgift har skurit sönder däcksbalken vid spant 
159. Pil 3 visar den utrivna delen av överbyggnaden som 
försvunnit. Pil 4 visar det översta horisontella spantet av 
tre som rivits itu och ... försvunnit. Pil 6 visar var 
gummipackningen sitter på utsidan. 

När och hur dessa skador i styrbords frontskott 
uppstått? När visiret togs bort från vraket efter olyckan 
mellan 2 och 9 Oktober 1994?  

Fig. 3.10.9 Styrbords frontskotts insida - med skadan 
inritad 

 
Visiret vilade då mot utisdan av skottet och en eller flera dynamitladdningar mellan de horisontella spanten 
kunde ha använts att lossa det från vraket. Resultatet blev hålet där plåt och spant försvunnit och även en 
intryckning i visiret självt - dess aktra styrbords plåtsida är bucklad framåt! 

Notera (igen) att ovan skada mellan positioner (A) och (B) till vänster på bilden nedan ej finns noterad av 
Karppinen som enligt uppgift faxade bilden till Stenström den 10 oktober 1994: 



492 
 

Författaren slutsats är att, baserat 
på slutrapportens förvillande 
uppgifter, visiret aldrig rev upp 
varken däck eller förskott eller skar 
itu däcksbalken. Därför är den 
officiella uppgiften att visiret föll av 
innan slagsidan uppstod en lögn. 
Naturligtvis sprängdes och drogs 
visiret loss under vatten efter 
olyckan! 

Det är mycket enkelt att verifiera. 
Studera ROV-filmen (naturligtvis 
MASTER orginalet) av den 2 
oktober 1994 mellan kl. 13.45 och 
13.55 igen! 

 

Figur 3.10.6 Skiss av skador 1O oktober 1994 (akt I 16) - sannolik förfalskning 

Författaren är övertygad om att filmen ej visar ett skadat väderdäck och förskott på babords sida. Och försök 
sedan rekonstruera skissen i akt I 16! 

RAMPEN TRYCKS ELLER RYCKS UPP 

Man kan fråga sig, baserat på hypotesen att visiret hade lossat under gång som Kommissionen anger - borde 
det inte ha uppstått ett dån utan like, när de fyra lyftöglorna skar igenom all stålstruktur mellan kl. 01.05-
01.10? 

Men ingen hörde något som kunde tyda på detta. Trots detta påstår Kommissionen att visirkappen nu - ca kl. 
01.12 - verkligen tryckte rampen framåt, skador på kappens babord insida indikerar en kontakt - tre, fyra stag 
böjda men inga skrapmärken! Rampen slets sedan loss från två krokar och fyra sidolås 3.4. 

Enligt Kommissionen borde detta ha skett kl. 01.13. Ingen hörde det heller, om man bortser från Treus två 
vågsmällar kl. 01.13 (som troligtvis var smällarna strax före kl. 01.00). Kommissionens alla påståenden om hur 
däcksbalken skars itu och däcket/frontskottet revs upp styrbord/babordoch rampen öppnades är totalt 
obevisade. Det är helt sannolikt att rampen aldrig drogs ut av visiret. 

KRAFTER PÅ RAMPEN AV ETT LÖST VISIR 

3-D FEM (tredimensionella finita element) beräkningar utförda av författaren visar, t.ex. att en 10 tons 
symmetrisk, framåtriktad kraft högst upp på rampen, orsakad av visirets vikt 55 ton,112 resulterar i 7,7 tons 
dragkraft i varje låskrok högst upp113 - rampen roterar kring krokarna och trycker in sidolåsen - varje översta 
sidolås trycks in av en kraft 2,2 ton, de understa låsen är obelastade. Om framkraften 10 ton är osymmetriskt 
fördelad åt babord, ökar dragkraften på babordskroken till 14,0 ton och minskar på styrbordskroken till 2.1 ton. 
Babords övre sidolås trycks in av en kraft 5,5 ton, etc. Framåtkraften på rampen kunde inte vara mer än 10 ton 
och då öppnas inte rampen. 

En 30 tons osymmetrisk, horisontellt framåtriktad kraft på babords ramptopp skulle i princip kunna dra sönder 
babords övre krok, men hur kan en sådan kraft uppstå? Visiret trycktes hela tiden tillbaka akterut av vågorna, 
när fören doppades ner, eller vilade på förpiksdäcket, när fören var ute ur vattnet och visiret kunde inte komma 
i beröring med rampen förrän alla visirets lås, gångjärn, lägre hydraulikfästen och 'Estonia's tvärsskeppsbalk, 
backdäck och kollissionsskott i fören var skadade. 



493 
 

INGEN VÅGKRAFT TRYCKTE VISIRET ELLER RAMPEN FRAMÅT!  

Den smidda rampkroken har i armen area 18.75 cm² - med brottspänning 4 000 kg/cm² håller armen för 75 ton: 
den formade krokdelen brister tidigare vid 25-40 ton, om inte låspinnen brister ännu tidigare (låspinnarna 
verkar dock intakta). Sedan skulle babords sidolås hus på rampen rivas bort (men låshuset är intakt - se nedan) 
av en dragkraft, så att visiret bara hängde på styrbords lås - en kraft 10 ton högst upp på babordssidan 
resulterar då i en dragkraft på 22,9 ton i styrbordskroken, medan styrbords högre och lägre sidolås trycks in av 
av en kraft 11-12 ton, eftersom rampen fortfarande roterar kring övre styrbords krok (och vrids kring de 
nedersta gångjärnen). Alltså - sidolåsen utsätts alltid för en stor tryckkraft, så länge de översta krokarna är 
intakta, när en kraft trycker rampen framåt. Om de övre krokarna brister, dras dock sedan sidolåsens hus 
sönder av en dragkraft. Men de övre sidolåshusen är intakta! 

Det är därför sannolikt att visiret aldrig tryckte upp rampen med en framåtriktad kraft av 30 ton på rampens 
babordstopp, när visiret var påstått helt löst (orsakad av visirets framåtrotation?) trots skadorna på kappens 
insida.114 

Lyfthydraulikens cylindrar vilade först mot en kraftig tvärskeppsbalk (spant 159 - se ovan) och sedan mot 
kollisionsskottet, vilket bromsade rotationen och vågorna tryckte ju visiret bakåt. 

Hålet mitt i styrbords frontskott skulle aldrig ha kunnat uppstått, om inte rampen var först helt utdragen, när 
hydrauliken sedan av någon anledning skulle ha dragits rätt ut vid den tidpunkten (kl. 01.16?). Men hur 
kunde hydrauliken dras ut rätt fram genom frontskottet, om rampen aldrig var utdragen? 

OSKADAT FÖRPIKSDÄCK 

Visirets vikt vilade naturligtvis hela tiden mot förpiksdäcket (som aldrig skadades) och det var bara den ojämna 
viktsfördelningen i visiret, som gjorde att det tippade litet framåt, när det var ute ur vattnet och orsakade en 
liten tryckkraft, <10 ton, framåt mot först tvärskeppsbalken, backdäcket och kollisionsskottet och, om dessa 
gick sönder, sist mot rampen, då krokarna drogs sönder. 

Slutrapporten (5) säger i kapitel 8.6.5 att fästena till tapparna för de övre indragarkrokarna var kraftigt vridna 
men visar inga foton av skadorna. Alla detaljer om tappar och fästen saknas i slutrapporten, dvs 
Kommissionen säger att något var skadat och sedan saknas alla detaljer om den delen och de påstådda 
skadorna. Bevis saknas konsekvent. 

Del- (16) (sid 27) och slutrapporter (5) (sid 175) påstår att rampen föll in i visiret redan, säg. kl. 01.10-12, och 
vilade mot tvärstöttorna och att då vatten kom in vid rampsidorna. Det är också fel. Om rampen trillar framåt, 
stöter rampen först emot visirkappens framsida, vilken inte är skadad. 

"Sjölasten på babordssidan skapade en kraftig kontakt mellan visiret och rampens babordssida och orsakade att 
rampens två babordsgångjärn brast"  

säger Kommissionen, men visirets inre babordssida är helt oskadat (figs. 8.4/7 i slutrapporten (5)) vid 
tvärskeppsbalken, dvs rampen var aldrig inne i visiret! Och två minuter efter slagsidan såg 
maskinrumsbesättningen rampen fortfarande stängd på sin monitor 1.4. 

Tyskarna anser i (24) att babords undre rampgångjärn var en gammal skada - rampen hade knäckts vid 
felbelastning i hamn. Om rampen hade varit inne i visiret borde rampens övre fällklaffar (flaps) ha åstadkommit 
ordentliga skrapmärken på kappens insida, på den övre tvärrörbalken och den vertikala centerrörbalken i 
visiret, men balkarna är inte skrapade. 

Kommissionen säger att hydraulikcylindrarnas övre fästen (öron) under visirets lyftarmar sågade/skar igenom 
tvärskeppsbalken spant 159, väderdäcket och kollisionsskottet kl. 01.05-10 (se bilderna ovan), men mycket 
målarfärg finns fortfarande kvar på lyftörona, speciellt på deras babords sida - se t.ex. figur 10.2 i delrapporten 
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(16) av styrbords fäste - all färg är kvar. Figur 8.9 (också 8.4) i slutrapporten (5) visar styrbords sida av babords 
lyftarmsfäste, och det har skrapmärken i färgen, men mer färg borde ha skrapats av, om örona hade 
sågat/skurit sig igenom tvärskeppsbalk, backdäck och kollisionsskott - och på andra sidan är all färg kvar. 
Färgen på styrbords öras framsida (fig. 10.3 i (16)) och på babords fästes framsida (fig. 8.9 i (5)) visar att färg 
sitter kvar där också - det är inte möjligt om fästena hade 'sågat' sig igenom stål. 

SKRAPMÄRKEN 

Skrapmärkena visar istället att visiret trillade av, när det var stor slagsida åt styrbord, kanske >90 grader. Det 
finns alltså många bevis för att det lösa visiret115 inte tryckte upp rampen. 

Det är utmärkt att visiret kommer att ställas ut av Sjöhistoriska Muséet i Stockholm (på Muskövarvet?) - visiret 
är det bästa beviset att olyckan inte skedde som angetts av Kommissionen. Visiret har flera buktande skador, 
vilka idag kan konstateras på bilder inifrån visiret, där spant, mm är knäckta, så att bordläggningen är 
utbucklad. 

Även andra typiska skador från 
oförklarade tryckvågor finns (där 
mekanisk kontakt ej förelegat). Figur 
8.20 i (5) t.h. är avslöjande - den visar 
visirets styrbords akterskott där 
visiröglan rivits ut. Den vita färgen är 
sotig och plåten - 8 mm tjock - bucklad 
framåt. Plåten är senare bortskuren 
från visiret, dvs finns ej mer på visiret. 
Enligt tyskarna exploderade en 
sprängladdning placerad vid 
rampkarmen cirka 30 cm längre 
akterut - är sotet spår av heta gaser 
som läckte ut mellan skrov och visir? 
Det kan ha skett under vatten när man 
sprängde loss visiret från 
överbyggnaden. Motsvarande babords 
sida - figur 8.19 - uppvisar inga sotspår. 

 

 

Figur 3.10.10 Figur 8.20 ur 
slutrapporten (5) 

 

Figur 3.10.11 Figur 8.19 ur slutrapporten 
(5) 

RAMPLÅSEN 

Avsaknad av bevis att rampen varit öppen ledde till att Karppinen och Huss i facktidningen Naval Architect gick 
ut och sade att 

"the mating boxes (låshusen) was ripped open".  

Så är dock inte fallet.Enligt videofilmer, som blev offentliga 1998, har en av dem har knäckts något utåt, men 
inte så mycket att låstappen skulle kunna gå fri. Två har lätta skador på lådans överkant i LÄNGSLED och en är 
intryckt - ingen är uppriven som påståtts. Det finns vidare bevis för att preventervajrarna ej slitits loss vilket 
Kommissionen hävdar. 
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BEVIS ATT VISIRET ALDRIG FÖLL AV 

Och det finns andra indirekta och direkta bevis att olyckan inte gick till som Kommissionen säger. 
Rampkrokarna bärgades inte och har aldrig undersökts i laboratorium. Kommissionen hävdar att krokarna hade 
dragit fast rampen innan olyckan 1.15.5 och att rampen var stängd vid avfärden. Det finns inga bevis för detta. 
Kommissionen har också meddelat att sidolåsen/kilarna var i stängt läge före olyckan och att de rivits sönder, 
men det finns inte ett enda bevis för det heller. Rampen var stängd nere på vraket och låsen kunde officiellt 
inte besiktigas från utsidan, och ingen har enligt slutrapporten (5) varit inne i garaget och besiktigat låsen eller 
krokarna för Kommissionens räkning (vilket inte är sant - dykarna var inne och filmade rampen från insidan). 
Det skulle inte kosta mycket att bärga rampen, och då skulle man se att rampen aldrig öppnats av visiret. Enligt 
videofilmer har rampen en massiv skada, där den ungefär två meter upp är "intryckt" mot bildäck. Knäcken har 
skadat skotten på sidan/bakom rampen. Från denna knäck på rampen, som är storleksordningen 5 grader, är 
rampen knäckt på mitten uppåt längs en lodlinje, så att både babords och styrbords sidor ligger betydligt längre 
framåt. Knäcken här är upp mot 10 grader. Rampen har här träffat mitten på övre delen av ena sidoskottet 
riktigt hårt och gjort en djup deformation rakt bakåt. Beror dessa skador på en explosion mellan visir och ramp, 
när man lossade visiret under vatten efter olyckan? 

Om visiret var löst och försökte trycka upp rampen, så kunde den framåtriktade kraften, pga visirets vikt, 
enbart vara av storleksordningen 10 ton (0,1 MN). Kraften var troligtvis mindre, eftersom visiret hölls tillbaka 
av hydrauliken som trasslat in sig i balken vid spant 159. Rampen hölls på plats i sex punkter och bara en övre 
lyftkrok hade ju en brottkraft på 25-40 ton och kunde hålla fast rampen, precis som tyskarna uppgav i brev till 
Kommissionen hösten 1995 1.22. 

Men hur kunde visiret lossna och dra ut rampen, om det inte lossnade enligt Kommissionens förvirrade 
beskrivning? En hypotes är att visiret aldrig trillade av under färden utan satt kvar när färjan sjönk. Rampen 
drogs därför aldrig ut. Visiret skulle därför ha sprängts loss under vatten efter olyckan för att ge sken av att ha 
orsakat eller bidragit till olyckan. 

RIDDERSTOLPES OBSERVATIONER 

Mysteriet om rampen var stängd eller öppen, före eller efter slagsidan, klargörs ytterligare av följande 
redogörelse av Johan Ridderstolpe, svensk ingenjör vid Faktagruppen, som har studerat kopior av alla 
tillgängliga, troligtvis av Kommissionen redigerade, videofilmer av rampen (eftersom Ridderstolpe inte sett det 
stora hålet mitt i styrbords frontskott i Kommissionens filmer) och som har meddelat följande om rampens 
krokar och lås - rampen var nog inte ens låst: 

"Oavsett orsaken till varför Kommissionen ej redovisat att dykare undersökt bildäck, eller att dykare i detalj 
studerat insidan av rampen, kan man konstatera att Kommissionen undanhållit mycket viktiga bevis.  

INTAKTA LÅSFICKOR 

Dykare har i detalj studerat rampen från insidan och jag kan av videofilmerna konstatera att låsfickorna på 
rampen är i det närmaste helt intakta och ej uppslitna, som Kommissionen hävdat.116 

Man kan också konstatera att de skador, som finns i anslutning till låsfickorna, ej är större än att de kan ha 
uppstått under normalt brukande av rampen. Vid undersökningen som dykarna gör av de övre krokarna, som 
griper i rampen och drar den mot skottet, anger Kommissionen att dessa varit anbringade och att de slitits upp. 
Dykaren konstaterar motsatsen på videofilmen och konstaterar att krokarna ej varit i låst läge. Slutsatsen är 
mycket enkel. Kommissionen utelämnar fakta från filmerna och redovisar i stället en bild av att rampen slitits upp.  

Det är dock helt klart, att rampen före förlusten av visiret ej har varit i sitt låsta läge. Dock har låscylindrarna varit 
"låsta i tomme", troligtvis för att indikeringen skulle visa låst ramp, och rampen var följdaktligen bara stängd till 
nästan stängt läge.  
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Om rampen var i detta läge under hela färden från Tallinn, eller om någon har manipulerat med rampen under 
färd kan inte avgöras från filmerna. Det framgår dock från vittnen att rampen var fastkilad genom att träkilar 
slogs in mellan ramp och sidoskotten, varför det är troligt att rampen ej var stängd ordentligt i Tallinn. 
Kommissionen har aldrig hävdat att rampen var stängd, när den hittades.  

I slutrapporten står: "The bow loading ramp was found slightly open, with a gap of about one metre at the top". 
Jag har granskat filmerna och kan konstatera att rampen på de första bilderna i vart fall inte är mer öppen än 10-
30 cm.  

På filmerna som sedan följer är det helt klart att rampen öppnats ytterligare upp mot 40-60 cm och senare ända 
upp mot 1 meter. ... jag (kan) inte se några tecken som tyder på att last dragits ut genom den förliga ingången, 
såvida denna last inte varit så liten att man kunnat ta den med hjälp av någon specialrobot eller liknande.  

Att rampen har öppnats betydligt, där fartyget ligger anser jag dock helt klart".  

RAMPEN VARKEN LÅST ELLER STÄNGD 

Det är alltså sannolikt att rampen ej var låst utan enbart halvstängd och hölls fast med rep och dylikt, som 
tyskarna hävdar 3.15. Vidare: 

"Rampens nedre del … är i princip helt stängd. Däremot har själva tunneln just framme vid rampen av någon 
outgrundlig anledning … blivit cirka 1 till 2 decimeter bredare än den skulle vara. Det gör att det finns 
motsvarande glipa mellan babordssidan på rampen och själva skottet / tunneln. … Rampen är knäckt framåt i höjd 
med (visirets sidolås). Det rör sig om runt 10 graders knäckning. Rampen är med andra ord bara öppen ovanför 
(visirets sidolås). Den nedre delen är stängd, men låskolvarna sitter inte i låsfickorna utan är strax bakom.  

Låsfickorna är i stort intakta och inte alls "ripped open" som Kommissionen påstår. Det finns sprickor i låsfickornas 
infästning i själva rampen, men dessa kan ej kommit av att rampen slitits upp. Låskolvarna går i stängt läge för 
långt in i låsfickorna för att kunna slinta ut.  

Om rampen var riktigt låst och sedan slets upp, skulle fickorna vara uppslitna, det är dom inte.116"  

Den tyska expertgruppen 3.18 hävdar att det finns skador på styrbords tvärskeppsskott som måste ha skadats 
vid sidolåset. Ridderstolpes kommentar är: 

"Om det är en explosion som skett så har laddningen ej suttit på exakt motsvarande ställe på styrbordssidan. Det 
är av skadorna uppenbart att en laddning suttit längre ner på styrbordssidan, om nu skadorna kommer från en 
sprängning. Det är dock mycket svårt att finna annan orsak till en hel del skador, som helt klart inte kommer från 
mekanisk kontakt".  

RAMPEN ALDRIG ÖPPEN 

Ridderstolpe har meddelat ytterligare uppgifter att rampen aldrig varit öppen: 

"Under mer än tre år har experter från varv, Kommission m.fl. försökt utröna vad som skedde med rampen.  

SKYDDSRÄCKEN BORTSKURNA 

Trots detta är det ingen som upptäckt att de två räcken, som fanns fast monterade på rampens sidor,117 saknas på 
rampen, där fartyget nu ligger. Räckena var fastsvetsade ovanpå rampen och sträckte sig utmed rampens båda 
långsidor hela vägen fram. Eftersom rampen var ett par meter längre än öppningen in till bildäck var räckenas 
främre delar vridbara, så att innan rampen stängdes, så vreds dessa mot mitten och sedan bakåt, så att de också 
kom in i öppningen till bildäck, när rampen stängdes. Räckena låg nästan helt dikt an mot sidorna på 
tunnelöppningen in till bildäck.  
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På en av de första filmerna kan man se babords räcke genom glipan in till bildäck, och detta är innan rampen 
manipulerats och öppnats. Alla följande videofilmer, där man kan se rampens insida, uppvisar en ramp utan 
räcken. Man kan på filmen se de avskurna ärren, där räckena skurits av vid rampens sidobalkar.  

Det är uppenbarligen så, att räckena skurits bort av dykarna, eftersom räckena bevisar att rampen aldrig varit 
öppen. Genom att räckena låg så pass nära sidan på tunnelöppningens sidor, har låscylindrarna till rampen 
förhindrat rampen att öppnas, detta genom att räckena fastnat i cylindrarna. Denna kontakt mellan låscylindrar 
och räcke har ytterligare "förbättrats" genom att rampen knäckts som ett V, varvid räckena pressats utåt (mot 
tunnelsidan).  

Därför har kommissionen varit tvungen att ta bort räckena och även varit tvungen att avleda uppmärksamheten 
från insidan av rampen. Av detta följer att rampen aldrig kan ha varit öppen under förlisningen, inte mer än att 
räckena fortfarande varit i tunnelöppningen. Om rampen varit öppen helt, så att räckena varit "i det fria utanför 
tunnelöppningen", hade dessa säkerligen skadats av visirets hydraulik eller annat, och dessutom genom 
knäckningen i rampen kommit att luta utåt. Då hade inte rampen kunnat stängas, utan att räckena kommit 
emellan.  

Dessutom så skulle ju rampen stängt sig då fartyget sjönk och vred sig upp och ner. Och då hade minst ett av de 
vridbara främre delarna av räcket fallit fram och definitivt kommit i kläm, när rampen föll igen. Inget av detta har 
skett varför rampen har varit nästan helt stängd under förlisningen och före och efter slagsidan".  

Inte bara sidoräcken skulle ha hindrat rampens stängning. Också rampens styrbords lyfthydraulik skulle ha 
hängt ut genom öppningen och hindrat stängningen. I senare emailkorrespondens har Ridderstolpe meddelat 
följande - notera att rampen befinner sig ca sju meter över botten och att fören aldrig dök ner i dyn och 
fundera över hur dy kunde komma in på bildäcket: 

"Bildäck var enligt alla uppgifter lastat fullt till sista plats. Trots detta finns ingen last på bildäck längst fram (20 
meter in). Jag tycker själv det är lite konstigt. Hummel (tysk utredare) anser att all last åkt bak i fartyget, när hon 
sjönk, och att det därför skulle vara tomt där framme. Om man nu lastat de beryktade två sista lastbilarna, så dom 
stod innanför rampen, borde dom ju fastnat där fram (runt längsgående mittskottet åtminstone). Enligt officiella 
uppgifter var endast personbilar och några van's lastade längst fram och dessa skulle kanske kunna ha trillat ner, 
om all annan last försvann ner i de två körfilerna styrbord och babord. Min bedömning är följande. Antingen 
lyckades man dumpa last från fartyget innan det sjönk - väldigt mycket tyder ju i varje fall på att man gjort stora 
ansträngningar för att göra detta. Eller också har man tömt bildäck där nere på botten, och då naturligtvis genom 
hålet på sidan. Samtidigt är det flera saker som talar för att hålet på sidan uppstod innan fartyget sjönk, och 
samtidigt även saker som talar för motsatsen.  

Hålet uppstod innan sjunkningen: Flera vittnen, som bodde just under förliga bildäck, har innan slagsidan uppstod 
hört vatten forsa och porla in just vid styrbordssidan. Dyn måste ha kommit in när fartyget lade sig på botten. 
Fartyget har då haft en liten framåtrörelse efter att ha studsat mot aktern, och kanske glidit ett tiotal meter i 
bottensedimentet. En överlevande har sett en öppning stor som en tågtunnel i sidan, när han låg i vattnet just vid 
fören och har hört hur människor sögs in i hålet och det otroliga eko som omgav deras skrik. Ett vittne har sett ett 
stort vitt metalliskt flak (visiret?) singlande sjunka just från styrbords bog när fartyget fick slagsida. Ett spår av 
skrot finns på botten från den plats där fartyget antas ha fått slagsida till förlisningsplatsen.118 Plåtar uppges 
komma från andra delar av fartyget. Uppgifterna kommer från Kari Lehtola. Minst en stor plåt 10 x 7-5 meter finns 
på botten samt ett antal mindre skrotbitar.  

Hålet uppstod efter sjunkningen: Det är svårförklarat hur hålet, om det var så stort, kan ha uppstått där på sidan 
så pass högt upp. Fast vi vet samtidigt inte hur högt upp det verkligen är, det är ju tänkbart att det sträcker sig 
betydligt längre ner. Två personer har överlevt, som bodde mycket nära platsen för hålet. ... Angående fartygets 
läge är det ett mysterium. Det verkar helt klart, som om fartyget har glidit eller flyttats. Både position och djup är 
ju annorlunda vid flera tillfällen. Jag tycker mig också kunna se att slagsidan är något förändrad till en större 
slagsida senare. Djupangivelserna kan bero på fel i inställning på ROV's djuplogg.  

Fartyget sjönk upp och ner, de sista minuterna lade hon sig så och sjönk sedan mycket snabbt, enligt överlevande 
som lämnade skrovet just som hon slog runt den sista biten, så var fartyget borta, när dom tittade upp igen efter 
att ha kommit i vattnet. Det rörde sig alltså om någon eller några minuter. Skadorna från bottenkänningen är på 
babords däck no.7 och 8 just i aktra hörnet. Skadorna är massiva och har demolerat ett antal hytter totalt enligt 
dykundersökningen. Detta kan dock inte ses på bilder, där man endast kan se att fartyget fått en massiv 
bottenkänning där. Eftersom hon sjönk så fort, även efter att hon träffat botten, måste det blivit som att hon 
studsade mot botten och efter studsen vred sig tillbaka något för att lägga sig på styrbordssidan. ...  
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Eftersom inga ansträngningar överhuvud taget gjorts för att undersöka bildäck, ta reda på vilken last det fanns 
ombord, mm, så är det klart att man döjer något (inte bara hålet). På dagordningen från det allra första mötet 
Kommissionen hade i Finland (1.3) var lasten en huvudpunkt (punkt 1 på listan). Punkt 5: "Estlands inblandning 
NATO/Ryssland ang. vraket", Punkt 8: Lastplan från Nordström & Thulin.  

Visserligen tycker jag det verkar av filmerna att man från Rockwater's sida inte riktigt fattade att man var på 
bildäck, ännu mindre hur i h-e man kom dit".  

Ridderstolpe stöder alltså uppfattningen att rampen aldrig varit öppen, varken före eller efter slagsidan. 
Ridderstolpe anser att rampen aldrig ens var låst (den hölls fast av ett rep), medan Kommissionen hävdar att 
rampen var ordentligt låst, innan visiret ryckte loss det 1.15.5. Vaktmatros Linde har som bekant meddelat att 
rampen var stängd och att inget vatten läckte in. Sillaste har som bekant meddelat att rampen var stängd minst 
två minuter efter slagsidan. Ridderstolpe anser att dykare har varit inne på bildäck, medan Kommissionen 
anger att bildäck aldrig undersöktes. Ridderstolpe anser det finns ett hål i sidan (där dy kom in). Hålet i sidan 
diskuterades tydligen vid Kommissionens möte den 7 oktober Appendix 5,1.10, 1.11, 1.12,1.13. Låt oss ändå 
fortsätta att lyssna på Kommissionen, som säger att rampen drogs ut. Vad hände sedan? 

När kunde det stora hålet i styrbords frontskott ha uppstått om rampen aldrig var öppen? 

Notera att Ridderstolpe aldrig såg hålet i styrbordsskottet på de filmer han sett eftersom de var redigerade av 
Kommissionen. 

Är det inte ganska sannolikt att de observerade skadorna uppstod i ett eller flera försök att lossa visiret 
under vatten efter olyckan? Vi vet att svenska flottan var på plats då. Författarens slutsats är att svenska 
flottan deltog när visiret sprängdes och drogs loss från vraket under vatten efter olyckan. 

--- 

112 Om visirets botten halkar framåt och kraften angriper rampen längre ner, t.ex. i övredäcksnivå, är belastningarna i låsen betydligt 
mindre. 

113 Vikt av eventuellt vatten längst ner i visiret är ej inkluderad i beräkningarna. 

114 För att återkomma till hypotesen om en sprängladdning mellan visir och ramp, som skulle ha ryckt loss visiret framåt och tryckt rampen 
bakåt, så kan skadorna på kappens babords insida ha uppstått när visiret ryckts loss på så vis. Men en sprängladdning mellan visir och ramp 
skulle aldrig ha orsakat skadan i förskottet. 

115 Ett möjligt förlopp är följande: Tryckvågen av en sprängladdning mellan ramp och visir ryckte först sönder gångjärnen och sidolåsen och 
kappens babords insida kom i kontakt med rampen. Visiret hölls sedan på plats av lyfthydraulik och Atlantlås, men visirbotten skadades av 
fartygsrörelsena (förpiksdäcket oskadat?). Rampen rycktes aldrig upp - tryckvågen tryckte istället rampen bakåt mot karmen och rampen 
kanske knäcktes vertikalt akterut i längsled. När sedan fartyget krängt >90 grader och låg helt stilla föll visiret av åt sidan och 
lyfthydrauliken drogs ur fartyget. Atlantlåsets visiröga tryckte åt babord (uppåt) och däckskomponenterna gick sönder. Visiret föll sedan av 
när slagsidan var >110 grader och eftersom fartyget låg stilla hamnade visiret ovanpå/vid sidan om vraket. Alternativt drogs visiret av under 
vatten när fartyget sjönk till botten. I båda fallen uppstod bucklan i visirets nos, när det slog mot vraket under vatten. Slagsidan uppstod 
pga läckage under vattenlinjen.  

116 Författaren har själv sett stillbilder från videon som visar att låsfickorna är intakta. De finns på http://factgroup.tripod.com .  

117 Rampräckena svetsade på rampsidan beskrivs i kapitel 3.3.4 i slutrapporten (5). 

118 Slutrapporten (5) kapitel 12.5 säger att 'sonarundersökning av fragment på botten hjälpte Kommissionen att fastslå fartygets babordsgir 
efter att visiret fallit av'. Alltså - ytterligare delar, 'fragment', från 'Estonia' hittades tydligen (a) väster om visiret (som befann sig 1 560 
meter väster om vraket) och (b) söder om visiret. Slutrapporten (5) säger inte vad det är för 'fragment', men det måste vara ordentliga 
'fragment', eftersom sonar har dålig upplösning på 80 meters djup och 'fragmenten' ligger i djup dy och naturligtvis undersökte man aldrig 
botten väster och söder om visiret. Detta är en av Kommissionens tjatiga lögner. Jämför också 1.14. Slutrapporten meddelar emellertid att 
fragmenten är strax väster om 'vraket' (sic) - inte visiret! Naturligtvis fastslår inte dessa påstådda fragement en babordsgir väster om visiret 
efter att visiret skulle ha fallit av. Fragmenten strax väster om vraket är desinformation. 
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3.11 KOMMISSIONENS SKADEUPPSKATTNING - INNERRAMPEN ÖPPNAS – VISIRET 

FÖRLORAS - KRÄNGNING  

Efter att rampen hade ryckts loss från sina krokar och lås, påstår Kommissionen att rampen flyttades fram till 
ett delvis öppet läge, när vattnet (cirka 50 - 100 ton) i visiret började strömma in på bildäck. 

Rampens nedre del befann sig fortfarande inne i 'tunneln' in till bildäck 3.4 och öppningarna mellan ramp och 
karm var blockerade av långskeppsskotten. Se figur 3.11 nedan. Tiden för denna händelse är kl. 01.15, då Treu 
ser det hela på monitorn i kontrollrummet - stängd ramp och vatten som sprutar in. Sillaste ser det kl. 01.17 
efter att ha sprungit upp från däck 0 under kontrollrummet 1.3 1.9 efter att ha upplevt den kraftiga 
krängningen. Eventuellt har ännu ej visirets lyfthydraulik rivit upp frontskottet styrbord och babord 3.10. 
Kommissionen har producerat en video MS Windows MediaPlayer v.7 CIF 352x288, 256 Kbps, 6,9 Mt av 
förloppet. Treu och Sillaste ser alltså en uppfälld ramp, dvs visiret har fortfarande inte trillat av enligt 
Kommissionen. 

Treu säger att slagsidan snabbt blev 3-4 grader (sic - han noterade tydligen aldrig den stora plötsliga rullningen 
>30 grader som alla passagerare vittnat om och att slagsidan sedan minskade). Hans kollegor Sillaste och Kadak 
har avgivit motsägelsfulla vittnesmål 1.10, 1.48. Sillaste uppger dock att han upplevde den stora krängningen 
på däck 0 och Kadak var i verkstaden, dvs krängningen uppstod innan visiret skulle ha fallit av. Men Treu 
upplevde ingen krängning - enligt Kommissionen! 

När Sillaste och Kadak rusade in i kontrollrummet, hade skeppet redan haft kraftigt slagsida (>30 grader?) och 
sedan rätat upp sig och hamnat med cirka 15 graders slagsida. Treu säger i (5), att strax innan han såg vatten 
strömma in vid rampen, så var det två kraftiga vågsmällar. Men dessförinnan var allt normalt, dvs Treu hade 
inte hört Atlantlåset brytas upp 3.7 kl. 00.55, sidolåsen brytas upp kl. 01.05 3.8 och att visiret stötte upp och 
ned under tio minuter kring gångjärnen 3.9, innan de gick sönder och lyftcylindrarna rycktes loss och 
däcksplåten började rivas upp. I delrapporten (16) säger Treu att han först såg vatten komma in längst 
bogrampens sidor och att rampen föreföll vara i stängt läge. Men ... 

"Ytterligare något senare hördes kraftigare metalliska ljud och strax därpå började fartyget att rulla kraftigare och 
fick slagsida åt styrbord".  

Treu - Kommissionens stjärnvittne - noterade alltså inte officiellt den plötsliga slagsidan och att skeppet 
rätade upp sig, utan det var kraftig rullning och sedan slagsida. Tidigare - före kl. 01.15 - var allt helt normalt i 
maskinrummet. Inga problem alls. Men vad hörde Treu? 

Vad Treu eventuellt kunde ha hört i det ljudisolerade kontrollrummet var att rampen bröts upp 3.10 kl. 01.13, 
men det berodde ju inte på några vågor - det var ju visirets vikt som nu bröt upp rampen som en konservburk 
och det måste ha skett innan slagsidan.119  

Det är mycket enkelt att testa hur mycket man kan höra i 
'Estonia's kontrollrum - mät på systerfartyget! Sillaste på 
däck 0 och Kadak i verkstaden i maskinrummet däck 1 
hörde några smällar, trots att det var bullrigt. 

Strax därpå drogs rampen ut helt och hållet enligt 
Kommissionen, säg kl. 01.14-01.16, och visiret förlorades. 
Det kunde naturligtvis eventuellt Treu ha hört - rampen 
slår i förpiksdäcket och visiret förloras. Då borde visirets 
lyftcylindrar ha dragits ut antingen genom den normala 
däcksöppningen eller genom uppriven däcksplåt och det 
upprivna frontskottet, men några kraftiga skrapmärken 
som tyder på detta finns ej på lyftcylindrarna.  
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Men Treu såg ingen öppen ramp på sin monitor kl. 01.15. Och när Sillaste kom dit kl. 01.17 var rampen 
fortfarande stängd. 

Om visiret hade dragit ut rampen, så skulle rampen ha slagit i förpiksdäcket vid denna tidpunkt med 1,8 MNm 
rörelseenergi. 

Visiret borde ha hängt kvar på rampen i utfällt läge av vågkrafterna. Rampen borde sedan ha fått sig en 
ordentlig knäck neråt, gångjärnen borde ha knäckts, sidoräckena kunde eventuellt skadats och knäckts utåt 
3.10, stoppkablarna120 och ramplyfthydrauliken skulle ha dragits av och det borde ha varit omöjligt att senare 
stänga rampen 1.8. Styrbords avslitna ramphydraulik borde ha hängt ut neråt och blockerat rampstängningen, 
när slagsidan var >90 grader. 

Förpiksdäcket borde också ha krossats (det är oskadat). 

Det är nu som visiret har förlorats 'under väg' mellan Tallinn och Stockholm 1.14 vid oförändrad hastighet 
14-15 knop!  

Senast strax innan dess borde skadorna på frontskottet 3.10 i överbyggnaden ha uppstått. De borde ha varit 
symmetriska styrbord och babord, men som visats är de helt olika - på styrbordsskottet finns en stor öppning 
strax ovan sidolåsets hydraulik - tre meter under det övre back(väder)däcket! - som Kommissionen aldrig 
behagat förklara. I princip borde lyfthydrauliken, som hela tiden satt fast under visirlyftarmarna, ha kunnat 
slinka ut ur däcksöppningarna utan att riva upp däck och förskott, men nu existerar bevisligen en stor öppning i 
styrbords frontskott tre meter under backdäck - när och hur uppstod det? 

Kommissionen uppger att visiret trillade av och kolliderar med 
bulben varvid en stor buckla uppstod i visiret - figur t.h. Bucklan 
existerar men den kan ej ha orsakats av kollision med bulben, 
eftersom det krävs mer energi att deformera stålplåt och spant i 
visirkonstruktionen än den energi som lörgörs när visiret faller av. 
Visirbucklans form överenstämmer ej heller med bulbens! 
Visirbucklan är skarp i intryckningen.Vidare är bulben oskadad. 
Kommissionen anger att färgprover tagits i visirbucklan som 
överenstämmer med bulbens färg, men det är ytterligare en 
uppfinning som del av desinformationskampanjen. Inga 
färgprover har tagits från bulben! Bucklan har sannolikt uppstått 
vid en kollision med okänt föremål vid lägre fart en 14-15 knop 
med visiret fortfarande fäst vid överbyggnaden. Det är möjligt att 
beräkna den energi som behövs för att buckla visiret i det fallet 
och därmed fastställa fartygets hastighet. Visirbucklan är ett 
utmärkt bevis för att visiret inte trillade av fartyget! 

Figur 3.11.1 - Buckla i visiret 

Kommissionen påstår vidare att rampen nu kl. 01.16 var vidöppen, trots att Treu och Sillaste såg en stängd 
ramp, och att vatten strömmade in i överbyggnaden på bildäck (250 ton/min enligt Kommissionen 1.9, >1 
800/3 600 ton/min enligt författaren Appendix 4), skeppet krängde, men sambandet mellan vatten i 
överbyggnaden och krängvinkel är helt oklart. Nu borde 'Estonia' ha slagit runt efter ett par minuter! 

RAMPEN BORDE HA SETTS HELT ÖPPEN 

Eftersom maskinrumsbesättningen fortfarande befann sig i kontrollrummet vid denna tidpunkt och ytterligare 
5-10 minuter, borde de ha sett den vidöppna rampen på monitorn och havet utanför och hur vågorna vällde in 
på bildäck var sjätte sekund när fartyget stampade ner, men de såg enligt sina utsagor enbart en stängd ramp. 
Naturligtvis skulle alla lastbilar, etc. ha kastats eller tryckts bakåt av det stora vattentrycket - 100-tals ton 
vatten som trycks in med en hastighet av 7,5 m/s - och ett enorm dån skulle ha uppstått under den minut som 
'Estonia' fortsatte framåt, men inte en enda person hörde det, eftersom ett annat dån uppstod ombord när 
saker och ting välte inne i däckshuset vid ungefär samma tidpunkt. Kameran på bildäck borde ha slagits sönder. 
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'Estonia' borde, precis som 'Herald of Free Enterprise' 1987, nu ha slagit runt på en minut! Men istället girar 
'Estonia' 180° babord ca 1 000 meter väster om det förlorade visiret, en massa 'fragment' trillar av och sedan 
driver 'Estonia' ostvart under mer än 30 minuter. 

Expert Huss anser att det tog hela 28 minuter att fylla överbyggnaden med 2 000 ton eller 71.4 ton/min 1.9, 
medan Kommissionen säger nu i (5) att det tog sju, åtta minuter, att skeppet inte kapsejsade eller slog runt, 
vilket Kommissionen inte kan förklara (så det nämns inte), att skeppet girade 180°, så att skeppet stävade 
tillbaka mot Tallinn (obevisat), att slagsidan ökade utan att skeppet slog runt, att Mayday sändes kl. 01.24, att 
däckshuset började vattenfyllas senast kl. 01.28, att assisterande fartyg såg 'Estonia' stilla i vattnet, medan 
Kommissionen säger att det sjunkande skeppet med slagsida 60-110 grader förflyttade sig med 2.2 knops fart 
österut under 20 minuter - >1 200 meter - innan det sjönk. Det tog Kommissionen över tre år att fastställa ovan 
beskrivna otroliga förlopp, som naturligtvis är helt obevisat. Det är lögn alltsammans! 

Att skeppet sjönk är sant, men berodde det på eventuellt vatten på bildäck i överbyggnaden? Naturligtvis 
inte! Alla vittnen i maskinkontrollrummet och hela Kommissionen ljög naturligtvis om rampen/visiret - inget 
stämmer ju enligt ovan. 'Estonia' var helt enkelt läck i skrovet under vattenlinjen. Och det utredde 
Kommissionen aldrig under tre år! 

Kommissionen hade ju istället stora problem att enbart förklara hur visiret längst fram i överbyggnaden hade 
lossnat - och att dölja det stora hålet i styrbords frontskott som sannolikt uppstod under vatten i ett försök 
att lossa visiret. 

--- 

119 Författaren anser att Treu helt enkelt ljuger på befallning av sin arbetsgivare! Författaren tror Treu inte hörde ett skvatt, eftersom han 
befann sig längst ner i skeppet i det ljudisolerade maskinkontrollrummet med bullriga maskinrum utanför och under. Var Treu ens i 
kontrollrummet när slagsidan uppstod? 

120 Videofilmer visar att en stoppkabel är intakt med schackel och stoppbult ihopskruvade, dvs stoppkabeln var tydligen inte fäst i rampen.  
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Självklart (sic) rinner det ned vatten under bildäck (dvs i skrovet) under detta skede, det finns nedgångar från 
överbyggnaden (dvs däckshuset) till området under bildäcket. Fartyget vattenfylls successivt och behöver inte alls slå runt 
180 grader. 

Sjösäkerhetdirektör Johan Franson, i FinansTidningen, mars 1999 

   

3.12 KOMMISSIONENS SKADEUPPSKATTNING - SKEPPET SJUNKER - 14 000 TON VATTEN 

I DÄCKSHUSET 

Efter att visiret förlorats och rampen dragits ut och skeppet krängde kl. 01.15, strömmade alltså vatten 
långsamt in på bildäcket i överbyggnaden >2 meter över vattenlinjen (när fören doppas ner i vågorna) och 
sedan, när slagsidan är >40 grader, in i däckshuset ovanpå överbyggnaden enligt Kommissionen. 

Författaren anser naturligtvis att 'Estonia' vid denna tidpunkt skulle ha slagit runt och flutit upp och ned efter 
en minut och är naturligtvis intresserad av att veta, varför allt nu gick så långsamt enligt Kommissionen och 
varför 'Estonia' fortfarande var stabil med slagsida >40 grader kl. 01.22 eller någon annan tidpunkt, när >2 
000 ton vatten kommit in på bildäcket i överbyggnaden (och inget vatten runnit ner i skrovet under 
bildäcket). 

Hur 'Estonia' sjönk behandlar Kommissionen mycket kortfattat på sid. 
182-183 i slutrapporten (5) och det handlar mest om hur däckshuset
åtta, nio meter över vattenlinjen vattenfylldes i krängt läge, dvs inte 
ett ord om hur skrovet hade vattenfyllts eller att vattenfyllningen av 
bildäcket/överbyggnaden skulle ha tippat 'Estonia' upp och ned 
tidigare. Inga frågor om stabilitet under sjunkförloppet, dvs skrovets 
vattenfyllning, behandlas korrekt i slutrapporten (5) 1.9.
Kommissionen anger t.ex. att vid 40 graders slagsida - 2 000 ton 
vatten på bildäck i överbyggnaden - krossades fönsterna i sidan på 
däck 4, så att däckshuset där vattenfylldes. Senare krossades 
fönsterna på däck 5, etc. Det är ju självklart - ett däckshus åtta, nio 
meter över vattenlinjen är ju varken väder- eller vattentätt och bidrar 
inte till någon som helst stabilitet i krängt läge. 

Fig. 3.12.1 - "40 graders slagsida" 

DET VATTENTÄTA DÄCKSHUSET  

Men alla Kommissionens stabilitetsberäkningar antar att däckshuset är vattentätt på olika sätt, t.ex. 
supplement no. 504, fig. 4.19 antar att däck 6-8 är vattentäta och hindrar fartyget att slå runt, medan det 
sjunker. Det är en fundamental lögn i slutrapporten som är lätt att avslöja. 

Figuren visas nedan (mörklagt/skuggat är vatten inne i skrovet, överbyggnaden och däckshuset): 
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Översättning: Figur 4.19 Skeppets flytande jämviktsläge i det fall när bildäcket 
och däckshuset mellan däck 4-6 är öppna. Tvärsektionen är vid den longitudinella 

koordinaten x=79.4 m från den aktra perpendikeln. 
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Figur 4.19 i supplement 504 till (5) visar alltså en flytposition i jämvikt, när däck 4-5 i däckshuset (och bildäck 2-
3 i överbyggnaden) är vattenfyllda, medan däck 6-7 i däckshuset - under vatten - är helt vattentäta! Detta 
jämviktsläge är kl. 01.30 Estonianatten och färjan skall flyta ytterligare 20-25 minuter! Nu är det ju på det viset 
att däck 7 är öppna däcket där alla passagerare befinner sig efter evakuering. Babordssidan ovan vatten är fylld 
med passagerare. Ett par minuter tidigare har personer hoppat i sjön från däck 7 styrbord. Men Kommissionen 
säger klart och tydligt att styrbordssidan däck 6 och 7 under vatten är torra, dvs sidan är vattentät!! Vidare 
ser vi att varken däck 1 eller 0 i skrovet är vattenfyllda enligt Kommissionen, eftersom öppningarna dit är ovan 
den krängda vattenlinjen. Vätskor i tankar i skrovet har naturligtvis skiftat lägen - de två krängtankarna 
styrbord/babord visas vara halvfulla, medan man i andra sammanhang säger att babords tank var full och 
styrbords var tom. Beräkningarna bakom figuren saknar naturligtvis verklighetsförankring - däck 6 och 7 skall 
naturligtvis vara vattenfyllda, och då slår fartyget runt och flyter på luften instängd i skrovet däck 1 och 0. Men 
det skedde som bekant inte. 

Supplement 504 har skrivits av Tuomo Karppinen i maj1996 tillsammans med Antti Rantanen som tackar Veli-
Matti Junnila från Ship Consulting Ltd. och professor Jerzy Matusiak, Tekniska Högskolan i Helsingfors, för att 
ha godkänt rapporten. Det gör ju inte rapporten sannare - alla uppgifter i rapporten är baserade på felaktiga 
och förfalskade antaganden. 

Veli-Matti Junnila är en intressant person i Estoniamörkläggningen. Han var också den tyska expertgruppens 
stabilitetsexpert (!), dvs satt på flera stolar, och det var tydligen Junnila som övertygade tyskarna om att 
Estonia flöt stabilt med vatten i överbyggnaden 3.17. Veli-Matti Junnila hade skrivit 'Estonia's stabilitetsmanual 
1991 och hade utfört stabilitetsberäkningar för Kommissionen 1996 (Supplement no. 505) 2.17 och var även 
tyska expertgruppens stabilitetsexpert. 

Kommissionen säger vidare, beträffande sjunkningen, att 

'de vattentäta utrymmena under bildäcket vattenfylldes ... uppifrån, (så att fartyget sjönk)' (sid 182).  

Jaha, men i ovan figur ur Slutrapporten (5) har de inte fyllts kl. 01.30. Därefter stängdes rampen. Jaså! Hur och 
när gick då allt detta till? Hur kunde minst 6 000 ton vatten ovanpå bildäcket, som borde ha tippat skeppet upp 
och ned flera gånger redan när bara 2000 ton kommit in, istället rinna ner i skrovet under bildäcket och sänka 
fartyget? I ovan figur 4.19 visas korrekt att bildäck no. 2 är vattentätt mellan fartygssidan och trapphuset i 
centerlinjen och att inget vatten rinner ner i skrovet. 'Estonia' borde ha slagit runt! 

VENTILATIONSTRUMMOR I SIDAN 

Sjöfartsverket har senare förklarat vattenfyllnad och sjunkning med att vattnet rann ner i skrovet genom 
skadade ventilationstrummor i sidan på överbyggnaden. Karppinen meddelade samma sak i Glasgow 1999 - 
vattnet på bildäcket rann ner genom ventilationstrummor i sidan. Dessa ventilationstrummor skulle ha skadats 
av fordon på bildäcket. Några bevis har dock ej presenterats och naturligtvis kan ingen förklara, varför inte 
färjan slog runt tidigare. Det finns inga ventilationstrummor i sidan som penetrerar bildäcket! Kommissionen 
har aldrig nämnt några ventilationstrummor i sidan. Ventilationstrummorna sitter inne i centertrunken. De 
märkliga ventilationstrummorna i överbyggnadens sida dyker upp igen senare, 2003, helt officiellt i SPF:s 
vattenfyllnadsstudie 1.51 - med ritningar och allt! Men enligt uppgift är ritningarna förfalskade. Det är 
intressant att notera att Kommissionen aldrig publicerat några uppgifter om dessa ventilationskanaler, men att 
Sjöfartsverket (Franson - troligtvis genom Huss) och Karppinen kände till dessa redan 1999. Och att sedan dessa 
ventilationstrummor utnyttjas i en förfalskad SPFstudie 2003. Men i slutrapporten finns inga 
ventilationstrummor. 

18 000 TON VATTEN OMBORD - 14 000 TON RANN IN UNDER TVÅ MINUTER 

Slutrapporten (5) sid 183 säger snusförnuftigt att 

"Beräkningar visar ... att 18 000 ton vatten ombord - fördelat mellan bildäck och däcken 4 och 5 - skulle ha givit en 
krängningsvinkel på ca 75 grader" 1.9.  
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Detta skulle ha hänt cirka kl. 01.30. Några beräkningar visas dock ej i slutrapporten (om det inte är till fig. 4.19 
ur suppl. no. 504 ovan man hänvisar till), eftersom 'Estonia' med 18 000 ton vatten enligt 2.16 var helt instabil 
och skulle ha slagit runt och flutit upp och ned (felet är att Kommissionen anser att däck 6-9 är vattentäta vid 
detta tillfälle enligt fig. 4.19 ovan). Vidare säger man vilseledande att 

"Denna vattenmängd hade trängt in i fartyget på ca 15 minuter, ... ", 

dvs 4 000 ton rann in på 13 minuter på bildäcket 1.9 och 14 000 ton rann in de sista två minuterna kl. 01.28-
01.30 på däck 4 och 5 - men däck 6-9 var vattentäta, men ingenstans i slutrapporten (5) beskriver 
Kommissionen hur vattnet trängde in under det vattentäta bildäcket, så att fartyget skulle sjunka utan att 
kapsejsa. 

Hur det fanns plats för 18 000 ton vatten mellan bildäck och däck 4 och 5 är en annan historia - en 
vattenmängd 120 meter lång x 150 m² area?  

HON FLÖT PÅ DÄCKSHUSET 

Sjösäkerhetsdirektör Johan Franson har i Finanstidningen mars 1999 lamt och ointelligent förklarat hur 'Estonia' 
flöt på däckshuset fast han skriver konsekvent överbyggnaden. Överbyggnaden är däck 2-3 - bildäcket med 
garaget - och det är redan vattenfyllt, däckshuset med däck 4, 5, 6, 7 och 8 sitter ovanpå överbyggnaden: 

Problemet  

Björkman har med på gränsen till manisk energi bombarderat omvärlden med sin i grunden konspiratoriskt 
grundade uppfattning om haverikommissionen och förlisningens orsaker. 

... Problemet är emellertid att Björkman för andra människor framstår som saklig i det han säger, men han har 
med största sannolikhet helt fel. Björkman påstår helt kort följande. Estonia kan inte ha sjunkit därför att hon fick 
vatten på bildäck som haverikommissionen påstår. Fartyget har troligen sjunkit som en följd av läckage under 
vattenlinjen. Om olyckan gått till som kommissionen säger skulle nämligen fartyget ha slagit runt och flutit upp 
och ned. 

Grov generalisering 

Det Björkman bortser från är att Estonias överbyggnad (dvs däckshus) är stor och har en indelning som gör att den 
inte momentant fylls när den krängs ned i vattnet. Björkmans hypotes bygger helt på den grova generaliseringen 
att överbyggnaden (dvs däckshuset) inte ens i ett inledningsskede ger ett tillskott till reservstabiliteten (sic). 
Överbyggnaden (dvs däckshuset) utgör under fyllnadsskedet en efterhand minskande rätande hävarm. 

Självklart rinner det ner vatten under bildäck 

Det betyder, mer lekmannamässigt uttryckt, att när fartyget lägger sig över på sidan hjälper överbyggnaden (dvs 
däckshuset) till att hålla henne flytande, men flytkraften blir sämre efterhand som fönster går sönder och dörrar 
trycks in och vatten därigenom kommer in också i överbyggnaden (dvs däckshuset). Självklart (sic) rinner det ned 
vatten under bildäck (dvs i skrovet?) under detta skede, det finns nedgångar från överbyggnaden (dvs däckshuset) 
till området under bildäcket. Fartyget vattenfylls successivt och behöver inte alls slå runt 180 grader. 

Haverirapporten ger ett väl genomtänkt och sakkunnigt intryck - ingen kritik framförd 

Den internationella haverirapporten om Estonia ger ett väl genomtänkt och sakkunnigt intryck. Jag har vid mina 
kontakter med utländska sjöfartsmyndigheter inte hört någon kritik framföras mot rapporten. Avslutningsvis bör 
uppmärksamheten riktas mot sista meningen i Björkmans artikel. Den lyder: Det är lätt att visa att de nya reglerna 
för färjesäkerhet inte hade förhindrat Estonia-olyckan och att den förfalskade slutrapporten om Estonia-olyckan är 
orsaken till detta. 
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Man kan fråga sig hur en slutrapport publicerad i december 1997 kan ha haft någon inverkan på regler som i allt 
väsentligt beslutades i november 1995 och februari 1996. Företrädare för svensk sjösäkerhet, däribland jag, väljer 
att syssla med annat, som vi bedömer som väsentligare för sjösäkerheten, än att debattera med Anders Björkman. 

JOHAN FRANSON 

Varför det är självklart att vatten rinner ner i skrovet, när däckshuset vattenfylls, har Johan Franson och 
Kommissionen aldrig kunnat förklara. Hela artikeln är ju struntprat. Senare har Franson, som sagt, meddelat 
att vattnet i överbyggnaden - ej däckshuset - skulle har runnit ner genom ventilationstrummor i sidan av 
överbyggnaden. 

När sjösäkerhetsreglerna ändrades 1995/6 baserades dessa ändringar på Kommissionens preliminära uppgifter 
angivna 1994. Dessa upprepades senare i slutrapporten 1997. Milliarder har slösats bort 3.21. 

FÖNSTER KROSSAS AV VÅGSLAGENS KRAFT 

Medan Franson anser att 'Estonia' flyter på däckshuset och dess glasfönster, skriver Kommissionen istället att 

"När fönster på inredningsdäcken (4, 5, 6, 7 och 8) krossades av vågslagens kraft var förlisningen oundviklig". 

Kommissionen undviker här ordet kapsejsning och säger förlisning, men faktum kvarstår att, när fönster i det 
varken vädertäta eller vattentäta däckshuset däck 4-8 krossats och 14 000 ton vatten strömmat in på två 
minuter i däckshuset, skulle 'Estonia' helt enkelt ha slagit runt - kapsejsat - tvärstannat och flutit upp och ned 
1.1, 1.9, 2.16, 2.17 på det vattentäta skrovet under bildäck där det fanns 18 000 m3 luft. 

SLUTSKEDETS 20 MINUTER OFÖRKLARADE 

Sammanfattningsvis hävdar därför Kommissionen att den avgörande (olycks)händelsen - inledningen - var att 
visirlåsen var felkonstruerade och feltillverkade 1979-1980. Detta ledde till en lång (osannolik) följd av 
oväntade, inledande händelser 14 år senare som resulterade, bl.a. i att 14 000 ton vatten forsade in i 
däckshuset på två minuter kring kl. 01.29 och i den katastrofala sluthändelsen: att fartyget sjönk efter kl. 01.50 
efter att ha drivit i sidled > 1 200 meter de sista 20-25 minuterna, fast hur är aldrig beskrivet. Slutskedet mellan 
kl. 01.30 och 01.50 är oförklarat. 

Det finns inte ett enda bevis i slutrapporten att 'Estonia' skulle ha sjunkit, pga de inledande händelserna. 
Slutsatsen är förkrossande - alla inledande händelser är uppfinningar - ren vilseledning. 

Med Kommissionens logik skulle man lika gärna kunna skylla olyckan på fönstren i däckshuset. De var för svaga 
- de 'krossades av vågslagens kraft'. 

Eftersom slutrapporten inte ville eller kunde förklara vattenfyllnaden under de sista 20 minuterna fick Styrelsen 
för Psykologiskt Försvar detta uppdrag i april 2001. En vattenfyllnadsstudie presenterades i mars 2003. 
Samtliga svenska överlevandeorganisationer underkände SPS:s studie våren 2004. 

Att 'Estonia' skulle ha slagit runt med ca 2 000 ton vatten på bildäck i överbyggnaden visste och meddelade 
författaren Kommissionen redan 1994 (och tyskarna 1996). Sedan vägrade Kommissionen att diskutera 'saken' 
och publicerade den förfalskade slutrapporten i december 1997. Och sedan är det tyst om alla de uppenbara 
felen - ingen reagerar trots att felen finns där - mitt framför näsan på alla. Skall man skratta eller gråta? Varför 
beslöt Kommissionen att skylla olyckan på visiret - som därför sannolikt fick lossas - sprängas bort - under 
vatten efter olyckan - och sedan fantisera ihop en helt osannolik 'slutrapport'? Och varför beslöt man att 
beskylla varvet för att ha tillverkat ett felaktigt visir? 
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TYSKA VARVET REAGERAR 

 

Varvet hävdar sedan 1995 att visirlåsen inte alls var 
feltillverkade utan gjorda precis enligt de ritningar och 
delar som underleverantören von Tell hade levererat och 
som myndigheterna hade godkänt (eller inte godkänt) 
1980. Hur skeppet sjönk intresserade sig tyskarna först 
inte för (fast de meddelats exakt samma uppgifter ovan av 
författaren). Varvet borde inte haft något att oroa sig för. 

Varvet borde naturligtvis omedelbart ha meddelat att 
'Estonia' skulle ha kapsejsat och flutit upp och ned enligt 
Kommissionens scenario meddelat i oktober 1994.  

Istället beslöt varvet att göra en egen haveriutredning och 
utsåg en erfaren tysk haveriexpert i Hamburg att 
kontrollera Kommissionens arbete.  

Fig. 3.12.2 "Enda jämviktsläge med vatten i 
överbyggnaden" 

Experten - kapten Werner Hummel - anställde i sin tur andra experter, vilka bildade den tyska expertgruppen. 

Emellertid mellan 1995 och 2001 varken beräknade eller kontrollerade tyskarna 'Estonia's stabilitet före, under 
och efter 'slagsidan' med vatten i överbyggnaden. Tyskarna dokumenterade naturligtvis en stor mängd andra, 
likaså motsägelsefulla uppgifter, men tyskarna anmärkte aldrig på den största och uppenbaraste lögnen - att 
'Estonia' skulle ha sjunkit, pga vatten i överbyggnaden. Ett elementärt fel av tyskarna! Att visiret sannolikt 
lossades under vatten från vraket efter olyckan, vågade tyskarna aldrig antyda fast de säkerligen visste det. 

--- 

121 I april 1998 var författaren talare vid den internationella sjösäkerhetskonferensen Sasmex i Brighton tillsammans med IMO's 
generalsekreterare, William O'Neill, och engelska haverikommissionens (MAIB) chef, amiral John Lang. Karppinen var närvarande och 
krävde att få ge en lång replik. Karppinen hävdade inför minst 150 personer att 'Estonia' var stabil med 6 000 ton vatten på bildäck och att 
han hade beräkningar som visade att han hade rätt. Dessa beräkningar skulle han sända Björkman, vilket han aldrig gjorde. I Glasgow i 
oktober 1999, vid en "Design for Safety" konferens med 'Estonia' på agendan, upprepade Karppinen samma sak igen utan beräkningar 
Appendix 1. Karppinen visade istället beräkningar med vatten på däck 0 och hävdade att 'Estonia' aldrig skulle ha förlorat initialstabiliteten 
och krängt, pga detta 2.17. Hur skeppet sjönk har Karppinen aldrig kunnat förklara. 
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3.13 DEN TYSKA EXPERTGRUPPEN 

Redan 1994 antydde Kommissionen att olyckan hade orsakats av ett 'konstruktionsfel', som ett tyskt 
skeppsvarv i Papenburg skulle ha varit ansvarigt för 1979. Det tyska varvet har officiellt aldrig besvarat 
anklagelsen utan lät istället 1995 sina advokater utse en oberoende expertgrupp, som skulle dels kontrollera 
och verifiera Kommissionens utredning, dels själv utreda olyckan. Kommissionens alla kontakter med 'varvet' 
har sedan skett genom varvets advokater och denna expertgrupp som leddes av sjökapten Werner, Hummel, 
Hamburg. Werner Hummel och författaren har gemensamt att ha arbetat för samma haveriutredningsbolag, 
Scandinavian Underwriters Agency i Rotterdam och Hamburg, men vid olika tidpunkter under 1978-1988, där vi 
båda lärt oss grunderna för korrekt sjöhaveriutredning. Estoniaolyckan har sedan sammanfört oss vid ett antal 
tillfällen 1996-2000. 

Det tyska varvet reagerade utmärkt 1994. Beskylls man, som Alfred Dreyfus 1894 - 100 år tidigare, för att ha 
begått ett brott som man inte haft med att göra, måste man försvara sig. Riktas anklagelserna från statliga 
myndigheter hjälper det knappast med i sin tur anklaga dessa statliga myndigheter för fel i sin verksamhet, som 
naturligtvis påverkas av, t.ex. politiska hänsyn. 

Ingen är så utlämnad som en individ som oskyldigt anklagas av statliga myndigheter eller en utländsk 
regering. Den enda lösningen för individen är att använda sig av de bästa utomstående experter som finns 
tillgängliga och granska alla de av staten eller av staterna framlagda anklagelseskrifterna och visa vad de är 
värda, dvs de är lögnaktiga. Och sedan vänta!  

Den tyska expertgruppen har gjort ett utmärkt jobb dels att utreda (24) visirets och innerrampens verkliga skick 
vid olyckstillfället, dels dokumentera vad som verkligen tycks ha hänt ombord genom att intervjua överlevande. 
När detta skrivs, så har tyskarnas slutrapport ännu ej publicerats.122 

TYSKT GRUNDLÄGGANDE FEL 

Den tyska expertgruppen gjorde samma fel som Kommissionen, dvs man trodde att vatten ovanpå bildäcket 
skulle ha sänkt 'Estonia' utan att tippa henne upp och ned, och att visiret spelade en viktig roll i hela 
olycksförloppet. 

Tyskarna - Hummel - insåg tydligen ej 1995-1998 att visirets roll bara var skickligt påhittad av Kommissionen, 
uppbackad av Estlands, Finlands och Sveriges statliga s.k. sjösäkerhetsexpertis. Inte ens de tyska statliga 
sjöfartsmyndigheterna hjälpte tyskarna. De tyska myndigheterna hamnade i en konstig mellanställning - skulle 
de stödja sina estniska, svenska och finska kollegor, som hävdade att att rorofärjor inte slog runt med vatten på 
bildäck utan sjönk, eller skulle de stödja sina landsmän som byggt färjan? 

Die Schiffssicherheitsabteilung hos See-Berufsgenossenschaft (SBG) teg. Anledningen var mycket enkel - SBG 
hade, med Danmarks goda minne, godkänt flera färjor, som seglade mellan Tyskland och Danmark, vars visir 
läckte som ett såll, som saknade kollisionsskott eller en dörr innanför visiret, och som saknade 
livräddningsutrustning under dävertar för alla ombord. SBG menade (korrekt?) att det inte fanns anledning att 
tillämpa SOLAS i skyddade, grunda vatten mellan Tyskland och Danmark, precis som de svenska och finska 
myndigheterna resonerade för trafik mellan Sverige och Finland. SBG's rykte att upprätthålla sjösäkerheten i 
Tyskland är katastrofalt dåligt.123 SBG teg. 

Kommissionen samarbetade aldrig varken med den tyska expertgruppen eller SBG - de fick inte vara med i 
Kommissionen 1.5. 

När tyskarna sedan gav uppgifter till Kommissionen i augusti 1995 och januari 1996, fick de inga svar 1.19, 1.22, 
1.44. Och när tyskarna klagade, så antydde Kommissionen att de var 'dåliga förlorare', som försvarade en sjuk 
sak - det dåliga visiret byggt av varvet. 
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Men tyskarna har meddelat att deras 'slutrapport' inte är klar (när detta skrives). Enligt uppgift kommer 
tyskarna att publicera 1 000 sidor med utredningar på CDRom under år 2000. Tyskarnas tidigare observationer 
om 'Estonia' kan sammanfattas enligt i nästa kapitel (men se också 3.18 om sprängladdningar). 

--- 

122 Den 11 november 1999 arbetade tyska expertgruppen på version 7 av sin slutrapport. Publiceringsdatum är ej beslutad - kanske januari 
2000. Att olika versioner utarbetas innebär att hela tiden nya faktauppgifter kommer in, gamla faktauppgifter avförs som felaktiga, och att 
slutsatser får omarbetas etc. och att man långsamt närmar sig sanningen. Den 27 december 1999 meddelade Svensk Sjöfartstidning att 

"Sprängladdningar och dåligt underhåll sänkte Estonia. Den tyska expertgrupp som Estonias byggnadsvarv Meyer Werft tillsatt hävdar i 
sin slutrapport att ett antal mindre sprängladdningar var en bidragande orsak till förlisningen, enligt Lloyd´s List. En odetonerad laddning 
skall finnas på en tidig videoupptagning från vraket, men inte på filmer tagna senare.  

Den största anledningen till katastrofen är dock det bristande underhållet enligt gruppen som hävdar att upp mot 150 ton vatten 
regelbundet rann in på bildäck vid dåligt väder. Besättningen skall vid sådana tillfällen ha öppnat styrbords akterramp för att släppa ut 
vattnet. Detta skall också ha gjorts vid olyckstillfället. Akterrampen kom då att ha lämnats öppen, vilket enligt gruppen förklarar varför 
Estonia sjönk med aktern först".  

Appendix 5. Tyskarnas rapport inlämnades till Stockholms Tingsrätt 991230. Tillägg 15 juli 2000: Den tyska slutrapporten finns att läsa 
vidhttp://www.estoniaferrydisaster.net . 

123 Ytterligare bevis är att brev som författaren sänt dem aldrig besvarats, etc. 
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3.14 VISIRETS VERKLIGA SKICK - SKADAT! 

Enligt Kommissionen (5) var visiret i utmärkt orginalskick utan några modifikationer under 14 år och utan 
slitage. I kapitel 13.2.3 i slutrapporten (5) - Bogvisirets och rampinstallationens skick - beskrivs bara ett par 
småfel. Enligt den tyska expertgruppens rapport (24) som redan hade meddelats i brev till Kommissionen den 
14 augusti 1995 (akt B104** och B122** ) var visirets underhåll eftersatt. Slutrapporten (5) nämner inte 
följande utsagor av den tyska expertgruppen: 

Förstävsskenan, som normalt skulle överföra 80% av visirets vikt till skrovet i stängt läge, var skadad 
och visiret vilade direkt på förpiksdäckets styrkon, som var deformerad. 

Tätningspackningen av gummi hade inte förnyats när den slitits ut och visiret läckte. Tätningens 
förmåga att dämpa rörelser hade förlorats och det innebar att visiret vibrerade och skramlade mellan 
de glappa låsen. (Tyskarna påpekar inte att detta innebar att hela kraftöverföringen mellan visir och 
skrov förändrades, dvs att belastningen på låsen minskade och ökade på gångjärnen. Tyskarna hade 
tidigare meddelat att varje kontaktpunkt - tre lås och två gångjärn - skulle överföra 100 ton, men det 
var en felaktig efterkonstruktion av konstruktionsarbetet. Ingen vet hur visirlåsens belastning 
uppskattades av varvet när skeppet byggdes 1980 - förf. anm). 

Allvarliga skrovskador hade orsakats visiret genom gång i is under vintern 1993/4. Resultatet var att 
visirets geometri hade ändrats och att det var dålig passning överallt. Visiret hade tryckts från babord 
åt styrbord. Det borde ju ha inneburit att låsen inte passade - de hade en tolerans på < 10 millimeter. 

Däcksgångjärnen hade modifierats. Tyskarna visade att lagren hade ersatts på så vis att hela styrkan i 
gångjärnet hade minskat drastiskt. Emellertid, som visas i 3.3, utsattes gångjärnen för den största 
belastningen, när visiret öppnades och stängdes, och det hade ju gått bra i Tallinn, före olycksresan 
började. Därför är det oklart hur mycket styrkan i gångjärnen minskat. Det är vidare helt klart att 
gångjärnen inte kunde överföra sidokrafter, utan att gångjärnen drogs itu, och det var ju det som 
skedde. Tyskarna i (24) säger att visiret slogs av när 'Estonia' hade slagsida 3.18. Eftersom 
däcksgångjärnen modifierats utan att klassen (BV) informerats ansåg tyskarna att fartyget inte kunde 
anses vara klassat. 

Atlantlåset hade förnyats och installerats i ett annat läge redan 1981/2 och då hade svetsen mellan 
bussningar och brickor reducerats från 8 till 3 mm. Låset hade också reparerats med dålig svetsning 
och styrkan hade reducerats 

... (X ... has cut off the upper parts of the three steel lugs holding the bolt ... bushings ... After having removed 
these parts he has welded the bolt ... bushing into positions, fitting ... the changed position of the visor lug...) , 

dvs tyskarna skriver att 

'X … har skurit av den övre delen av brickorna som håller låsbults … bussningarna (hylsorna) … Efter att ha tagit 
bort dessa delar har han svetsat låsbults … bussningarna (hylsorna) i ett läge som passade … visiröglans nya läge 
…'  

Visiröglan hade också förstorats för att passa låsbulten, etc. Slutrapporten nämner inte det alls. 
Tyskarna hävdar att låset ändrats och Kommissionen säger att låset var orginal och i utmärkt skick, 
även om bilder i (5) visar hur Atlantlåsögat tänjts ut och slitits under årens lopp, t.ex. fig 8.10 i (5). 

Atlantlåsets hydraulik fungerade inte, utan låsbulten fick hamras in och ut ur låset. Visirets insida var 
fullt av hydraulolja. 

Sidolåsen hade ett glapp på 10 mm och tyskarna antar att de inte längre var orginal. Sidolåsen 
bärgades ej för undersökning. 
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Senare har tyskarna meddelat att visiret inte gick att låsa utan helt enkelt hölls på plats av hydrauliken och 
visirets egen vikt. 
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3.15 INNERRAMPENS VERKLIGA SKICK - OTÄTT! 

Enligt tyskarna var inte heller innerrampen i gott skick. Rampens vädertäthet hade inte underhållits, dvs 
rampen läckte. Tyskarna hade funnnit att ett gångjärn (babord) hade gått sönder och att hela rampen var 
skev och att sidolåsen kanske inte gick in i sina fickor (låshusen).  

För att täta rampen påstod tyskarna att besättningen tätade med lösa 'kuddar' och trasor, etc. Dessa 'kuddar' 
kan ses på videofilmerna tagna i början av oktober 1994. Det innebär vidare att rampen aldrig varit öppen, 
eftersom 'kuddarna' och trasorna då skulle ha spolats bort. Det har angivits att rampen säkrades med en tross 
kring överdelen eftersom låsen inte gick att använda. Det innebär att visiret inte kunde dra ut rampen eftersom 
trossen sannolikt av säkert surrad och inte kunde dras sönder. 

Kommissionen säger att rampen var i perfekt skick, fast man officiellt aldrig undersökte rampens insida, där 
låsen befann sig. Kommissionen sade (ej i (5)) också att 'kuddarna' hade hamnat mellan ramp och karm efter 
att fartyget hade sjunkit, då rampen stängdes, dvs 'kuddarna' hade flutit på plats, när fartyget låg på botten, 
och när rampen slog igen. 

Författaren tror att rampen var sliten och skev, men att rampen trots detta var tät. Den befann sig ju över 
vattenlinjen, så vattentrycket var ju litet, så större mängder vatten kunde knappast komma in den vägen. Och 
kom det in rann det ju ut ur spygatter innanför rampen. Och - inte att förglömma - en besättningsman 
inspekterade rampens insida varje timme. Linde var den siste som inspekterade rampen efter smällen cirka kl. 
00.40 den 28 september 1994 och Linde uppger att rampen var tät utan 'kuddar'. 

Tyskarna anser dock att Linde ljuger! 

Författaren har erfarenhet av en (nyköpt gammal) färja med läckande visir/ramp i hårt väder (ett par dagar 
efter köpet på väg till ny hemmahamn utan passagerare). Vatten sprutade in och skvalpade runt på bildäck! 
Ingen fara i princip så vad gjorde besättningen utom att sakta ner? Jo, den arrangerade att vattnet kunde rinna 
ut genom befintliga avlopp på bildäcket utan att skvalpa runt, dvs den arrangerade en temporär fördämning på 
bildäcket, så att vattnet som läckte in leddes till de närmast belägna avloppen. Vid senare besiktning visade det 
sig att visiret varit otätt sedan länge utan att den tidigare ägaren och dess nationella myndighet brytt sig. OK - 
färjan hade bara gått mellan Tyskland och Danmark i ganska skyddat vatten men var certifierad för 
internationell fart enligt SOLAS. 
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3.16 DE TYSKA SKADEUPPSKATTNINGARNA - VISIRET 

Tyskarna ansåg (24) 1997 att den primära olycksorsaken var 

(a) att visiret var vattenfyllt samtidigt som bogrampen var skadad och läckte (dvs Linde ljög om det), 
vilket - vid det aktuella förhållandena, och genom att det inte gick att kompensera slagsida åt 
styrbord genom att babords ballasttrimtank var fylld redan vid avgången - gjorde att delar av bildäck 
långsamt vattenfylldes, och att vatten strömmade ner på däck 1, och  

(b) att fartygets förskepp pressades extremt hårt i korta höga vågor på babords bog vid för 
omständigheterna alltför hög fart, vilket gjorde att dåligt och/eller inte alls säkrade fordon 
kolliderade med bogrampen - som också var dåligt säkrad - så att den trycktes upp och släppte in 
ännu större mängder vatten på bildäck. 

Tyskarna ansåg att visiret var fyllt med vatten, så att skeppet trimmade på fören. Vatten läckte också in på 
bildäcket genom rampen. Tyskarnas olycksorsaker är naturligtvis nonsens. 

Tyskarna säger inte hur mycket vatten som rann in i överbyggnaden på bildäck, och att detta vatten faktiskt 
borde rinna ut genom spygatterna. Tyskarna gjorde inte heller några stabilitetsberäkningar som naturligtvis 
skulle ha visat att ökande mängder vatten på bildäck i överbyggnaden skulle ha orsakat en permanent slagsida 
åt styrbord, eller att fritt vatten på bildäck borde ha orsakat våldsam rullning styrbord/babord om vattnet tilläts 
forsa i sidled. Tyskarna anser att visirgångjärnen gick av först och inte sist 1.11, men talar inte om hur, och att 
sidolåsen sedan gick sönder. Sedan tippade visiret framåt och tryckte upp rampen redan kl. 00.45-00.46 och en 
massa vatten började forsa in på bildäcket. Visiret hölls sedan på plats av hydrauliken och Atlantlåset. Hur 
mycket vatten som nu forsade in är inte angivet och inte heller varför skeppet inte började kränga. Man har 
antytt att stabilisatorerna höll 'Estonia' upprätt. 

Om tyskarna hade tillgång till några undervattensfilmer, när de gjorde sina analyser är oklart. Tyskarna verkar 
iallafall vara helt okunniga om det stora hålet i styrbords frontskott 3.10. 

Tyskarna föreslår sedan i (24) - utan bevis - att besättningen observerade det lösa visiret, reducerade farten och 
girade upp mot vinden (sydväst) och försökte surra fast visiret. Skeppet var fortfarande upprätt, men 

' kl. 01.02 så krängde färjan plötsligt åt styrbord - uppskattad vinkel 50 grader124 - rätade sedan upp sig och 
krängde sedan 15 grader åt styrbord, varifrån krängningen långsamt ökade'.  

Det är en viktig observation av tyskarna som backas upp med bevis i form av vittnesmål, etc. 2.2, 2.12. 

Slutrapporten (5) nämner ju inte att 'Estonia' plötsligt krängde 30-50 grader redan kl. 01.02. En hypotes kunde 
enligt tyskarna vara att det var en massa vatten på bildäck, att styrbords stabilisatorfena gick av och att färjan 
krängde. Tyskarna tänkte tyvärr inte på att läckage under vattenlinjen kunde ha orsakat slagsidan. 

Tyskarna anser till sist att visirets styrbordssida trycktes upp av ökad flytkraft, när skeppet hade en extrem 
krängvinkel, då Atlantlåset gick sönder (i sidled, 3.7) och att visiret till sist bara hängde i lyfthydrauliken. Så 
småningom föll visiret bara av cirka kl. 01.20 - 18 minuter efter slagsidan. 

Rampen drogs tydligen inte ut (den bara läckte ordentligt). 

Det börjar ju likna författarens scenarium, där visiret slogs av i sidled, efter att slagsidan uppstått. Tyskarna 
pekar på flera observationer som stödjer uppfattningen att visiret slogs av i sidled - skrapmärken på olika delar 
av visiret, t.ex. Slutrapporten (5) nämner inte med ett ord möjligheten att visiret slogs av i sidled. 

Senare, 1999, har tyskarna meddelat att en sprängladdning blåste bort visiret 3.18, och det blir mer och mer 
sannolikt, ju mer man tänker på saken. Men det borde ha skett långt efter att slagsidan uppstod enligt 
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författarens mening, kanske under vatten efter olyckan? Och en sprängladdning mellan visir och ramp öppnar 
ju inte rampen! Och en sprängladdning mellan visir och ramp sänker ju inte skeppet! Hade rampen rivits upp, 
hade ju fartyget slagit runt på en minut, pga vatten i överbyggnaden! 

--- 

124 Författaren tror att krängningsvinkeln bara var >30 grader, men att plötslig slagsida, rullning och att vågor svallade upp på sidan gav 
intrycket att fartyget lutade 50 grader. I denna avhandling anges alltså den plötsliga slagsidan till >30 grader följd av jämvikt med 15 grader 
krängning. 
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3.17 DE TYSKA SKADEUPPSKATTNINGARNA - VATTEN PÅ BILDÄCK 

Tyskarna anser sedan att krängningen ökade, när mera vatten kom in på bildäcket i överbyggnaden genom den 
delvis öppna, ej utdragna, rampen och samlades på styrbords sida. Sedan gör tyskarna (24) en felaktig slutsats 
(utan att förklara hur gångjärnen gått sönder): 

'cirka kl. 01.20 rörde sig visiret framåt när hydrauliken bröt igenom det främre skottet (i överbyggnaden) och 
visiret separerade från skrovet (sic - skall naturligtvis vara överbyggnaden) - slagsidan var då 50-60 grader och 
vatten forsade in ovanpå bildäcket (i överbyggnaden) och också ner till de undre däcken (sic - i skrovet - hur?) i 
ökande mängder'.  

Ovan är totalt nonsens. Vad tyskarna inte begriper (eller inte vill begripa) är att skeppet inte var stabilt med 
50-60 grader slagsida med vatten enbart ovanpå bildäcket i överbyggnaden och i däckshuset, och att vatten 
inte kan forsa ner i skrovet under bildäcket, när fartyget kränger - öppningarna i bildäck är ju i centerlinjen på 
det torra - och att skeppet slår runt 2.16. 

Och som ses på figur 3.10 kan visiret knappast trycka upp rampen, innan hydrauliken har penetrerat 
däcksbalken vid spant 159. Vidare - kl. 01.20 var färjans hastighet noll och fören vänd bort från vågorna, dvs 
vatten kunde inte forsa in ovanpå bildäcket då - det borde ha runnit ut. 

TYSKARNA ANVÄNDER SAMMA STABILITETSEXPERT SOM KOMMISSIONEN 

Varför drar tyskarna fel slutsats här beträffande stabiliteten? Vem var tyskarnas stabilitetsexpert? Jo - det 
var ingen mindre än Veli-Matti Junnila från Ship Consulting Ltd. som hade hjälpt Kommissionen att 
konstruera det förfalskade jämviktsläget i 3.12 och som skrev 'Estonia's stabilitetsmanual efter 
stabilitetskontrollen 1991 2.17. 

Tyskarna kan ej heller förklara det stora hålet i styrbords frontskott. När och hur uppstod det? Tyvärr är 
tyskarnas påstående att 

"hydrauliken bröt igenom det främre skottet (i överbyggnaden) och visiret separerade från skrovet" 

obevisat - tyskarna vilseleddes av Kommissionens förfalskade uppgifter om skador i skottet. 

Tyskarna har tyvärr aldrig presenterat en plott som visar 'Estonia's kurs och fart mellan förlusten av visiret och 
vrakplatsen, dvs hur visiret kunde förloras 1 570 meter väster om vraket. 

Därför är tyskarnas olycksscenarium inte alls övertygande, även om det innehåller många värdefulla 
observationer om visirets och rampens skick och om de överlevandes vittnesmål. Inte ens tyskarna kan till 
sist förklara varför 'Estonia' verkligen sjönk. För att sjunka måste helt enkelt 'Estonia' vara läck! Tänk att det 
skall vara så svårt att förstå!125 

Frågan är bara, var var 'Estonia' läck? 

--- 

125 I sin senaste utredning 1999 anger tyskarna att 'Estonia' faktiskt var läck Appendix 5. 
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3.18 DET TYSKA OLYCKSFÖRLOPPET - SAUNAN VAR ÖVERSVÄMMAD - ATTENTAT! TYSK 

SLUTRAPPORT 2000 

Tyskarna ansåg redan 1997 att en närmare granskning av vittnesmål, som de då hade tillgång till, tydde på 
följande (24) a) - r) nedan: 

Delar av uppgifterna a) - r) nedan hade redan meddelats den 27 juli 1996 i brev till Kommissionen (B155** 
1.22). Kommissionen har aldrig kommenterat uppgifterna utan hemligstämplade dem (vilket naturligtvis tyder 
på att de var av intresse). Författaren anser att många tyska uppgifter är förvirrande och vilseledande (bevis 
saknas genomgående - enbart suddiga vittnesuppgifter) och har tillfogat kommentarer i högra kolummen. 
Uppgift o) nedan är defintivt fel: 

Tyska uppgifter: Kommentarer: 

a) det fanns mycket vatten på bildäck, redan innan 
haveriförloppet inleddes; 

Troligtvis ett par tusen liter i överbyggnaden som 
ej kan ha orsakat haveriet och som borde ha 
runnit ut genom länsbrunnar. Trots detta 
censurerat av Kommissionen. 

b) det fanns vatten på däck 1, alltså däcket under bildäck, 
särskilt i dess förliga del, redan innan den kraftiga slagsidan åt 
styrbord inträffade; 

Om det fanns vatten på däck 1 nere i skrovet 
tydde det på läckage. Uppgiften tolkad av 
Kommissionen att vattnet kom uppifrån! Vittnen 
meddelade att vattnet var på durken och/eller 
sprutade upp genom rör. 

c) avdelningen på däck 0 med bastu/swimmingpool, under 
passagerarutrymmena på däck 1, stod under vatten och tryck, 
och var alltså i förbindelse med havet; 

Läckaget bekräftas här. Swimmingpoolutrymmet 
var vattenfyllt, men var var läckan? - se nedan. 

d) fartygets flytläge hade ändrats sedan avgången från Tallinn, 
från svagt trim på aktern till svagt trim på fören, som följd av att 
visiret var fullt med vatten, och av att vatten kommit in på 
bildäck via den skadade bogrampen och andra öppningar (sic).  

Ursprungstrim var 0.5 meter på aktern. 50-100 
ton vatten i visiret trimmade fartyget 0.1-0.2 
meter på fören, dvs det var fortfarande 
aktertrim. De tyska stabilitets- och 
trimberäkningarna stämmer ej. Vilka 'andra 
öppningar' som vatten kom in genom är oklart. 

e) däckpassagerare Kikuts observerade från sin utsiktspunkt på 
däck 7 kl. 00.29 att ett gap mellan visir och fördäck öppnades 
och stängdes, och att visiret steg och föll litet grann med färjans 
rörelser, vatten stänkte ut genom gapet och rann tillbaka in i 
det; det antages därmed att först visirgångjärnen och sedan 
sidolåsen redan hade gått sönder, och att visiret rörde sig fram 
och tillbaka mellan däckbalken vid spant 159 och 
gångjärnsplåtarna på däck; man (sic) hade hört kraftiga smällar 
från bildäck vid omkring 00.45/00.50, när bogrampen trycktes 
ut inifrån bildäck med hindrades falla ut i visiret av sina 
hydraulcylindrar som motstod trycket utåt, samtidigt som 
vattenflödet in på bildäck från visiret ökade snabbt;  

Det är mycket troligt att visiret ej var låst 
ordentligt utan hölls på plats av rep och dylikt, 
dvs det kunde röra sig litet grann i sjögången. 
Troligtvis lossnade ett rep och visiret rörde sig 
kring gångjärnen. Det orsakade ej haveriet. 
Naturligtvis kan hydrauliken ha lossnat vid detta 
tillfälle. Men inte trillade visiret av genom att riva 
upp överbyggnadens däck och förskott. Det hölls 
på plats av bl.a däcksbalken. Det är märkligt hur 
mycket tyskarna anstränger sig att förklara 
visirets förlust när det ändå kom in vatten genom 
'andra öppningar'. 

f) detta rapporterades uppenbarligen till bryggan av Silver Linde, 
och fartygets hastighet minskades (jfr 1.4) och bogen vändes 
upp mot vinden/sjöarna, alltså åt babord (dvs åt sydväst), med 
en viss ökning av slagsidan åt styrbord, samtidigt som Silver 
Linde fick instruktion att stänga bogrampen med hjälp av 
hydrauliken; och andra, t.ex. båtsmännen Aulis Lee och Arne 
Koppel126 kom dit för att hjälpa honom; man försökte hamra in 
kilar och annat material i gapen för att stoppa visirets rörelser. 

Det är sannolikt att besättningen hade problem 
med visir och ramp - och att man beslöt att 
utnyttja detta för att senare bortförklara den 
riktiga olyckan - läckaget i skrovet. Kommissionen 
hävdar att farten ej minskades innan olyckan - 
det hade ju varit bevis för att besättningen 
visste att något var fel. Men det är osannolikt att 
man försökte stoppa visirets rörelser med kilar 
och annat. Enda möjligheten var att vända bogen 
helt från sjön - och stanna.   

g) när dessa hade startat hydraulpumparna (detta uppfattades 
av en passagerare på däck 1 cirka kl. 01.00) kan de ha förväxlat 
spakarna på manöverbordet och aktiverat visirets hydraulik, så 

Varför man behövde starta hydraulpumpen för 
att stoppa visirets rörelser är oklart. Inte heller 
varför hydrauliken skulle knäcka gångjärnen med 
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att visirets kraftigt försvagade styrbords gångjärn först gick 
sönder127 följda av gångjärnen på babordssidan, och därefter av 
sidolåsen när visiret föll framåt på grund av sin tyngd, medan 
Atlantlåset ännu var intakt;  

låsen i stängt läge. Det är tvärtom - låsen slits 
sönder först av hydrauliken (Det var troligtvis det 
som hände med Diana II januari 1993). 

  

h) visiret rörde sig sedan förut/akterut mellan gångjärnsplåtarna 
på däck och däcksbalken vid spant 159; öppningen på fördäck 
och på sidorna öppnades och stängdes (observerat av Kikusts - 
se e), och flödet av vatten in i visiret, och därmed också in 
genom den delvis öppna bogrampen in på biläck, ökade 
avsevärt; kort innan kl. 01.00, när fartyget gjorde långsamma 
och djupa stampningsrörelser, ett klart tecken på fartreducering, 
började fartyget att rulla åt båda sidorna, när ett skarpt, 
metalliskt snärtligt ljud hördes från fören och de hydrauliska och 
hamrande ljuden upphörde; 

Om visiret verkligen rörde sig som uppgivet 
borde det finnas skrapmärken under visirets 
lyftarmar som visar detta. Men det finns inga 
sådana skrapmärken. Och rampen var ju stängd 
enligt Linde! 

j) kl. 01.00 skakades fartyget av en hård stöt, vilken, enligt 
överlevande, ej orsakades av vågorna och som gjorde att hela 
fartyget skakade, medan fartyget gjorde en djup stamprörelse 
och sedan rullade åt styrbord, stannade ett par sekunder och, 
sedan …kl. 01.02 så krängde färjan plötsligt åt styrbord - 
uppskattad vinkel 50 grader (folk stod på skotten) - rätade 
sedan upp sig och krängde sedan 15 grader åt styrbord, 
varifrån krängningen långsamt ökade; det antages att visirets 
styrbordssida trycktes uppåt av flytkraften orsakad av den 
extrema krängningen, vilket slog sönder Atlantlåset, och att 
visiret nu enbart hölls av de två lyftcylindrarna, medan det rörde 
sig våldsamt framåt/bakåt, pga vågorna som nu kom på 
styrbordssidan, eftersom fartyget nu hade sydostlig kurs; det 
ledde till att visirets styrbords lägre bakre kant slog mot den 
ännu delvis stängda bogrampen. Fartyget fick en plötslig och 
avsevärd slagsida åt styrbord kl. 01.02, som efter två minuter 
redan nått 18 grader, förmodligen (sic) som en följd av att 
ytterligare vatten strömmat in på bildäck genom den delvis 
öppna bogrampen, vatten som rann över på styrbordssidan; - 
stabilisatorerna miste en del av sin uppriktande kraft, när 
fartygets hastighet minskade från omkring 15 knop till omkring 6 
knop; - lasten försköt sig omkring 1 meter; 

Det är utmärkt att tyskarna dokumenterat den 
stora slagsidan. Den tyska expertgruppen borde 
ha förstått att den stora, plötsliga slagsidan inte 
kunde ha orsakats av vatten i överbyggnaden 
(utan av fria vattenytor i vattentäta utrymmen 
nere i skrovet, pga läckaget). Just det faktum att 
stabiliteten återvanns visar just att 
överbyggnaden var intakt (!) och hindrade 
vatteninflöde ovanpå bildäck vid krängningen. 
Tyskarnas 'förmodan' att vatten i överbyggnaden 
bidrog till slagsidan är naturligtvis fel. 

Atlantlåset var säkert skadat tidigare. 

  

k) fartyget fortsatte med sin babordsgir, men nu snabbare, pga 
att slagsidan åt styrbord gjorde den fortfarande aktiva 
stabilisatorfenan på styrbordssidan fick en roderfunktion och 
tvingade fartyget gira babord ganska snabbt (fenan sänks för att 
motverka slagsidan åt styrbord), medan rodren, som är ställda 
åt styrbord, pga slagsidan inte har någon större effekt i 
förhållande till stabilisatorfenan, slagsidan var nu över 30 grader 
vid kl. 01.10 och huvudmotorerna hade stannat. 

Babordsgiren är helt obevisad, likaså uppgiften 
att stabilsatorfenan var utfälld. Här verkar det 
som tyskarna bara anammat Kommissionens 
uppgifter. Fartyget kan lika gärna ha girat 
styrbord - bort från sjön. 

  

l) omkr. Kl. 01.16/18 var slagsidan cirka 40 grader, när Hannes 
Kadak och Henrik Sillaste lämnade maskinkontrollrummet, och 
bogrampen var fortfarande i oförändrat läge, dvs bara delvis 
öppen som tidigare;visirets styrbordssida lossnade när visirets 
lyftcylinderöglor hade slitit av däcksbalken vid spant 159 kl. 
01.20 och visiret föll framåt, så att visirets övre kapps 
babordssida kom i kontakt med bogrampens övre babordssida, 
som då öppnades i takt med visirets rörelser; cirka kl. 01.20 
rörde sig visiret framåt när hydrauliken bröt igenom det främre 
skottet och visiret separerade från skrovet - slagsidan var då 50-
60 grader och vatten forsade in ovanpå bildäcket och också ner 

Tyskarna borde ha frågat sig hur 
maskinbesättningen lyckades utrymma 
maskinkontrollrummet, när slagsidan var 40 
grader 1.46. 
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till de undre däcken i ökande mängder;  

m) när slagsidan översteg 40 grader stannade hjälpmotorerna 
och nödgeneratorn startade; 

. 

n) man måste antaga att visiret lossnade från fartyget omkr. 
kl. 01.20 (observerades förmodligen av Margus Treu på 
bildskärmen) och att Atlantlåset brustit strax innan, så som 
framgår av hur visirets låsögla böjts åt styrbord, vilket bara kan 
ske när gångjärnen redan brustit; 

Men lika troligt är att visiret fortfarande satt fast 
i överbyggnaden och hängde kvar där ner 
skeppet sjönk. Senare 1999 hävdar tyskarna just 
det - se nedan. 

o) fartyget hade stabiliserats (sic) vid en slagsida 40-50 grader 
och var riktat ungefär åt SO, vilket innebar att öppningen var 90° 
från vind och sjö;  

Denna slutsats är fel. 
Tyskarna borde ha vetat att fartyget inte kunde 
stabilisera sig med 40-50 graders slagsida med 
enbart vatten i överbyggnaden/bildäcket. Den 
felaktiga uppgiften att fartyget var stabilt med 
40-50 graders slagsida hade troligtvis angetts av 
Veli-Matti Junnila som dels hade godkänts 'Wasa 
King'/ 'Estonia's stabilitet 1991 2.17, dels senare 
hade gjort förfalskade stabilitetsberäkningar för 
Kommissionen att skeppet var stabilt med >40-
50° slagsida och vatten på bildäck, 3.12. 

p) fartyget låg på sidan kl. 01.31, då också nödgeneratorn 
stannade. 

Tyskarna borde ha vetat att detta var ett totalt 
instabilt läge och borde ha följts av omedelbar 
kapsejsning eller sjunkning. 

r) kl. 01.53 försvann 'Estonia' från 'Mariella's radarskärm. 
'Mariella' var det fartyg som då var närmast olycksplatsen. 

Tidpunkten är naturligtvis fel. 'Mariella' har inte 
meddelat detta. Mariella anlände till 
olycksplatsen kl. 01.57 1.20, när de överlevande 
hade varit i vattnet ca 30 minuter. 

Saunan med en swimmingpool i dubbelbotten befinner 
sig på däck 0 förut. Tyskarna skriver 1997 i (24) (sid 36) 
att 

'According to statements of most survivors, in particular of the 
key witnesses … Passenger CÖ (cabin 1049 - 1st deck) ... 
Passenger MN - (cabin 1027 - 1st deck), Passenger BN - (cabin 
1026 - 1st deck) ... the sequence of events must have been 
somewhat different from what the JAIC has found and also what 
the authors Hellberg/Jörle assume in their book 'Katastrofkurs', 
because ... (b) there was water on the 1st deck, ... , in particular 
in the forward part, already before the sudden starboard heel 
occurred; (c) the sauna/swimming pool compartment on 0-deck 
... was flooded and under pressure, i.e. open to the sea, before 
the sudden starboard heel occurred ... '.  

 

Fig. 3.18.1 - Estonias simbassäng däck 0 nersänkt i 
dubbelbotten 

dvs, tyskarna påstår plötsligt att 'Estonia' också var läck under vattenlinjen - ett (eller flera?) utrymme på däck 0 
var vattenfyllt och vatten spillde ut på däck 1- innan slagsidan uppstod och visiret föll av. 

Tyskarna anger ingen tydlig bevisning att saunautrymmet i skrovet verkligen var vattenfylld, men man hänvisar 
till vittnen från däck 1, som sett vatten strömma upp underifrån (från däck 0). Schager skriver om samma sak i 
2.1. 

Slutrapporten och Kommissionen ignorerar alla dessa uppgifter, eftersom de inte stämmer med Treus påhitt 
om vatten på bildäcket först kl. 01.15, efter att visirlåsen, etc. slagits sönder mellan kl. 00.55-01.13 och att 
rampen revs helt upp 01.13-01.15 enligt Kommissionens påståenden. 

Tyskarnas olycksförlopp (ej orsak) ovan från 1997, som naturligtvis inte är korrekt i alla delar (eftersom 
tyskarna har lurats av desinformation och falska vittnesmål/uppgifter och inte kände till videofilmerna med 
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"sprängladdningar" på, etc), var ett beundransvärt bidrag till att förklara olyckan 1997. Författaren kan 
naturligtvis inte bedöma trovärdigheten i alla ovan uppgifter, men anser att kapten Hummels utredning är 
enastående. Det stora felet är att Hummel aldrig gjort en enda stabilitetsberäkning och tydligen aldrig 
förstått att färjor kapsejsar - slår runt - med vatten i överbyggnaden och sedan flyter upp och ner på det 
luftfyllda, vattentäta skrovet. 

Det visar ju hur svårt det var att rekonstruera ett olycksförlopp. Vad orsakade alla stötar och 'smällar'? Var det 
verkligen ett löst visir? Överlevande passagerare har bara vittnat om två tillfällen för stötar/smällar - dels en 
smäll cirka 15-20 minuter före slagsidan, dels ett par smällar strax innan den plötsliga slagsidan. 

Inte ens tyskarna är säkra på om rampen verkligen var öppen (om den var surrad med rep kunde den ju 
knappast ha dragits ut) och de kan varken förklara stabiliteten under sjunkningen (med 2 000 ton vatten 
ovanpå bildäck i överbyggnaden är fartyget ej stabilt utan kapsejsar och flyter uppochned) och själva 
olycksförloppet eller hur Kadak, Sillaste och Treu kunde komma ut ur maskinrummet efter kl. 01.16/18 1.48. 

Att 'Estonia' sjönk klockan 01.35 och inte kl. 01.53 som uppges ovan beror på att radarobservationer från bland 
annat 'Mariella' styrker att det radareko man såg försvinna på Utö radarstation så sent som kl. 01.48 (då 
'Estonia' officiellt sjönk), var ett annat fartyg, eftersom det radarekot inte är på rätt plats - det är betydligt 
närmare 'Mariella' och på 'Mariella's radar finns det kvar ända till kl. 01.52. Kl. 01.57 var 'Mariella' framme vid 
vrakplatsen! 

Kommissionen hade, som sagts tidigare, konsekvent vägrat att bemöta en enda av tyskarnas observationer 
1.19, 1.22. 

Tyskarna anser, vilket framgår klart, att Silver Linde ljuger konsekvent för Kommissionen. Linde har officiellt 
meddelat att det inte var en droppe vatten på bildäck, när han var där kl. 00.40-00.45, vilket naturligtvis är 
sant, medan tyskarna anger att Linde inte bara upptäckte stora mängder vatten på bildäck utan också 
tillsammans med kollegor försökte stoppa vatteninflödet. Tyvärr inser inte tyskarna att vatten (> 2 000 000 
liter) på bildäck i överbyggnaden skulle ha tippat 'Estonia' flytande upp och ned. 

Tyskarna tycks istället tro på de tre i maskinkontrollrummet, men frågar sig inte hur dessa personer vågade 
eller kunde stanna kvar där under 20 minuter från kl. 01.02 till kl. 01.22 (när livbåtsalarmet gick) och medan 
slagsidan ökade till 40-50-60 grader. En normal, mänsklig reaktion borde ha varit att lämna kontrollrummet 
omedelbart för att rädda sitt eget liv 1.48. Och personerna i kontrollrummet kunde inte vara okunniga om ett 
eventuellt drama på bildäck - de kunde dels se på monitoren och dels höra på walkie-talkies, vad som hände på 
bildäck, och, det skulle bara ha tagit trettio sekunder för dem att gå upp från maskinkontrollrummet på däck 1 
till bildäck no. 2 och hjälpa till. Det fanns ju inget att göra i maskinrummet då. Och 3/M Treu hade tydligen 
lämnat kontrollrummet före kl. 01.00 och kom tillbaka strax innan slagsidan uppstod. Det troliga är alltså att 
alla besättningens uppgifter om vad som hände 4.3/5 har manipulerats av Kommissionen). 

 

TYSKARNA TRODDE PÅ KOMMISSIONEN I TVÅ ÅR - SABOTAGE SÄNKTE ESTONIA 

En intervju av FinansTidningens kulturredaktör Knut Carlqvist (KC) med tyska utredningsledaren kapten Werner 
Hummel (WH) den 12 augusti 1999 visar att tyskarna hela tiden utvecklade sina observationer 1997-1999 (men 
inte sina slutsatser). Enligt KC har den av Meyer Werft initierade tyska expertgruppen för att undersöka 
orsakerna till 'Estonia's förlisning 1999 kommit fram till att fartyget har utsatts för attentat. Scoopen i intervjun 
är dock en annan - Hummel erkänner att de inte misstänkte förrän hösten 1996, dvs två år efter olyckan, att 
hela utredningen manipulerades. Det borde ju ha varit klart redan när Delrapporten publicerades i april 1995! 
Intervjun lyder: 

KC: Er rapport skulle ha kommit i september (1999), men tycks åter vara försenad. Men ni lär ha kommit fram till 
att 'Estonia' sänktes på grund av sabotage.  
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WH: Rapporten är så gott som klar men kommer först mot slutet av året. Vad gäller förlisningens orsak är det inte 
fullt så enkelt. För oss har det varit viktigt att att visa att 'Estonia' inte borde ha sjunkit om underhållet skötts och 
om ägarna följt säkerhetsbestämmelserna, SOLAS. Grundorsaken är att hon inte var sjövärdig när hon lämnade 
kajen i Tallinn. Om visir och bogramp varit riktigt stängda och låsta hade olyckan definitivt inte inträffat, trots 
attentatet. Fartyget hade hunnit in i skydd av Hiumaa (Dagö). Som hon sköttes var 'Estonia' undergångsdömt. Det 
var en fråga om tid.  

KC: Vi skrev om en liten gul kub i Finanstidningen i februari i år. Rörde det sig om den typen av laddningar? 

WH: Vår sprängämnesexpert anser det. Han tror det fanns ett antal sådana laddningar anbringade i bogen. Den ni 
visade på babords rampinfattning var en blindgångare. På den andra sidan är skadorna omfattande. 

KC: Det är ofattbart att haverikommissionen missade det. Den hade ju dykare nere vid vraket. 

WH: Folket på dykplattformen 'Semi 1' missade det inte. Men åtskillig information kom aldrig på bordet, en del 
av kommissionens ledamöter fick aldrig reda på det. Ägarna, besättningen, Sjöfartsverket, den finska och 
estniska sjöfartsstyrelsen och Bureau Veritas skulle skyddas. Så snart nyckelaktörerna insåg vad som hänt gick 
ridån ner. De första dagarna spekulerades det en hel del, sedan förklarades 'Estonia' plötsligt sjövärdig. 

KC: Kommissionens psykolog, Bengt Schager, kräver numera en ny utredning. Han hävdar att en svensk 
sjöfartsinspektör riktat grava anmärkningar mot fartyg och besättning avresedagen.128 

WH: Inspektören hade inte bara anmärkningar, han försökte hindra det från att löpa ut. Visirets packningar var i 
stort sett borta, rampen skadad och omöjlig att låsa. Han ringde sjösäkerhetsdirektören Bengt Erik Stenmark och 
verkets generaldirektör Kaj Janérus samma eftermiddag, men de valde att inte ingripa, då Sjöfartsverket inte hade 
någon formell rätt att göra det i Tallinn. Så det finns ett starkt intresse av att i efterhand förklara 'Estonia' 
sjövärdig. Jag kan berätta en historia för dig. I januari 1995 träffade jag Uno Laur för första gången, det var innan 
jag utsågs till expertgruppen. Han var presidentens personliga ombud, estnisk ledamot av kommissionen och blev 
senare dess ordförande. Jag frågade honom hur det kunde finnas olja på visirets insida och så många stövelavtryck 
på stringern (en gång längs insidan) en bit upp? >Det ska jag förklara< sade han självsäkert. >Hydraulcylindrar 
läcker alltid olja. Till sjöss pressas vatten in mellan visir och ramp och det kan röra sig om flera meter. Oljan flyter 
på vattnet. När hon går in i hamn rinner vattnet ur och oljan fördelar sig längs sidorna.< Tack, sade jag. Men 
stövelspåren då? >Åh, det är enkelt. Atlantlåsets öron var så skeva att det var nödvändigt att slå kolven genom 
öronen med en slägga. Och för att komma åt att göra det måste man ta vägen över stringern. Är det svar nog?< 
Senare gick jag veta att matroserna tätade den skeva rampen med madrasser, mattor och vad de fick tag på. Det 
var för att hindra vattnet från att komma in på bildäcket. Tiotals ton.  

När började ni anse att utredningen manipulerades? 

KC: Den tyska expertgruppen bildades i början av 1995, när varvet började ana att det utsetts till syndabock. Ändå 
tycks ni länge ha haft förtroende för kommissionen. När började ni anse att utredningen manipulerades? 

WH: Hösten 1996. Det började med att en svensk snickare i landsorten sände oss en amatörvideo av fartyget, 
tagen elva dagar före olyckan. Han hade av en tillfällighet zoomat in styrbords visirgångjärn för att något var 
konstigt med det. För oss var det en sensation, innan dess hade vi bara kunnat gissa. Den yttre visirbussningen 
stack ut alldeles för mycket och nederdelen saknades. Gångjärnet var bockat, böjt till ett V. Vi lät en brittisk 
underrättelseexpert värdera filmen, ett proffs som analyserat satellitbilder från Saddams Irak. Han bekräftade vår 
bedömning och finska experter och finsk kriminalpolis instämde. Sedan hamnade den hos den svenska militära 
underrättelsetjänsten, som förklarade den "otillförlitlig". Åtta sekvenser av totalt 800 hoppade. Så den lades åt 
sidan och nämndes inte ens i slutrapporten. De kunde ju ha hävdat att gångjärnet varit skadat, men reparerats 
innan olyckan. Men det gjorde de inte.  

Tyskar och Kommission gick skilda vägar 

KC: Sedan gick ni olika vägar. Redan i juni 1997 talade ni om en läcka föröver under vattenlinjen. 

WH: Ja, men vi vet inte var och hur den uppstått. Överlevande berättade om att hyttområdet på däck 1 (föröver 
under bildäck) var under tryck underifrån, från saunan och konferensrummen. Vatten sprutade upp från några 
rör med sådan kraft att det skrämde passagerare från att försöka nå trapporna. 
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KC: Det låter som Carl Ö.129 Varför litar ni på hans iakttagelser? 

WH: Andra överlevande bekräftar dem. Och jag förstår inte varför Carl Ö skulle ljuga. Borde inte besättningen ha 
mer att dölja än passagerarna? Kommissionen har valt att tro på hjärntvättade besättningsmän som är livrädda 
att förlora sina jobb och att ignorera passagerarna. Carl Ö hade gjort fyrtio resor med färjan, han kände till den. 
Den här gången kändes det annorlunda, påstår han, besättningen var nervös. Tjugo år av undersökningar av stora 
haverier säger mig att han inte ljuger. Och ta rören. Han hävdar att de hade svanhals, en böj upptill. Vem har hört 
talas om sådana rör i en hyttkorridor? Men ritningarna visar att ventilationsrör kom upp just där. Ursprungligen 
gick de in i centralschaktet, men av någon anledning hade de sågats av och försetts med svanhals. Det är inget 
han hittat på.  

KC: Flera har påpekat att om 'Estonia' bara fått in vatten på bildäck, så borde hon ha slagit runt och lagt sig att 
flyta med buken i vädret som Jan Heweliusz och andra ro-ro-färjor.  

WH: Ja, naturligtvis. Det är vad som händer när vatten kommer in på bildäcket men inte under det. Det är 
allmänt känt.130  

KC: Om det nu är en läcka, var finns den? I fören eller aktern? 

WH: Vi vet inte. Allt från botten på styrbordssidan, från bryggan till skorstenen, har avsiktligt redigerats bort 
från filmerna från vraket. Och de tillgängliga videokopiorna är av usel kvalitet, suddiga och överexponerade. 

Masterbanden från dykningarna är i PAL-format. De lämnades till Sjöfartsverket som sände dem till 
Försvarsmedia, där de kopierades utan konvertering till PAL/SECAM. Därför är de så usla. Vi ville ha bra kopior, 
men det fick vi inte. Men bildförbättringsteknik kan göra underverk. 

KC: Så ni kan bevisa sprängningarna? 

WH: Ja. Vi har hört rykten om dem i åratal, men vi arbetar inte med rykten. I 99.9 procent av fallen handlar 
fartygsolyckor om dåligt underhåll, väder och den mänskliga faktorn. Så vi hade det i bakhuvudet. Relativt säkra 
blev vi först i februari i år. Den gula kuben ni visade är en exogen standardladdning. Man kan till och med urskilja 
tumavtrycken i degen. Det syns ingen tråd, så troligen utlöstes den med timer. Den var tänkt att spränga visirets 
sidolås och rampens hydraulcylinder. Och när vi förstått det, tittade vi förstås på den andra sidan. Nu visste vi vad 
vi letade efter och då hittade vi det: ett rätt stort hål med plåten fläkt utåt (3.10). En madrass hade flutit upp och 
fyllt det, så först hade vi tagit det för en skrapskada. Flamspår och skador på rampen matchar. Det var då vi beslöt 
att engagera den bästa expert vi kunde få tag i. Han bekräftade våra antaganden och fann sedan fler skador. 

KC: Var syftet att sänka 'Estonia'? 

WH: Man försöker inte spränga bort visiret i öppen sjö annars. Tanken var väl att det skulle se ut som om det 
hårda vädret orsakat olyckan. Det finns ett stort hål i bogen på styrbordssidan, men vi vet inte hur långt akterut 
det sträcker sig och inte om det går ner under vattenlinjen. Som jag sade är filmerna redigerade. 

KC: Har ni någon idé om vem som gjorde det och varför? 

WH: Nej. Det ingår inte i vårt uppdrag och ligger dessutom utanför våra möjligheter. Vi skulle ta reda på varför 
'Estonia' sjönk och dra slutsatser för att undvika liknande katastrofer i framtiden, och det är vad vi ägnar oss åt. 

Hummel svamlar på i bästa konspirationsstil att någon försökt spränga bort visiret i överbyggnaden till sjöss 
och antyder att han funnit ett stort hål med plåten fläkt utåt på en video tillhörande Kommissionen. Hålet finns 
där - det undersöktes av Bemis dykare ett år senare - men sitter i överbyggnaden (!) fem sex meter över 
vattenlinjen och kan ej ha orsakat sjunkningen. Det är sorgligt att tyska varvets experter underblåser 
konspirationsteorier. Varför kan de inte dra slutsatsen att visiret sprängdes loss under vatten efter olyckan? 

Efter att FinansTidningen publicerat ovan intervju flammade Estoniaaffären upp på nytt ett par dagar i svenska, 
tyska och engelska media. Lloyd's List i London hade uppgifterna på första sidan. Tyvärr relaterade inte Dagens 
Nyheter uppgifterna alls. DN ville inte sprida rykten enligt en sagesman. Men intervjun i FTi är utmärkt. 
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För första gången konfirmerade tyskarna att 'Estonia' skulle ha kapsejsat med en viss mängd vatten ovanpå 
bildäcket och att man inte heller uteslöt att 'Estonia' kunde ha varit läck akterut. 

Christian Holmén i Expressen skrev den 11 augusti 1999 följande: Notera hur Ann-Louise Eksborg 1.20 sprider 
falsk information som sin roll i smörgåsnisseriet: 

"Bomb kan ha sänkt Estonia" (Expressen 990811) 

"Estonia" sänktes av flera sprängladdningar. Det hävdar det tyska 
Meyervarvet. Videofilmer som sägs visa odetonerade sprängladdningar 
på det sjunkna vraket har granskats av den svenska 
underrättelsetjänsten MUST. - Men de kan inte säga vad det är för 
någonting, säger Ann-Louise Eksborg, svensk ledamot i den 
internationella haveri-kommissionen.  

Det anrika tyska Meyervarvet i Papenburg är hårt pressat av "Estonia"-
katastrofen. Den internationella haverikommissionen lade 
huvudsakligen skulden på varvet för att över 800 människor omkom i 
katastrofen på Östersjön den 28 september 1994. Bogvisir, lås och 
hydraulanläggningar hade, enligt kommissionen, byggts allt för svaga. 
Nu slår Meyervarvet tillbaka. 

Notera det obevisade påståendet att 
Meyervarvet hävdar att 'Estonia' sänktes 
av flera sprängladdningar. 

Notera att MUST granskat videofilmerna, 
där Hummel ser ett hål med uppfläkta 
sidor, och inte kan säga vad det är. 

   

Notera att Meyervarvet slår tillbaka. 

Odetonerade 

Talesmannen för varvets egen expertgrupp, Werner Hummel, uppgav i 
går kväll för TV 4: - Vår rapport som kommer i september säger att det 
är sannolikt att skadorna på vissa ställen (sic) orsakades av 
sprängladdningar. Expertgruppen har konsulterat brittiska 
sprängämnesexperter som intygar att de paket som syns på videofilmer 
från "Estonias" vrak som togs hösten 1994 visar odetonerade 
sprängladdningar. Expertgruppen hävdar också att skadorna på 
bogvisirets låsanordningar och gångjärn är typiska för sprängningar 
och inte alls för sådana mekaniska skador som skulle ha uppstått om 
olyckan gått till så som den internationella haverikommissionen 
beskrivit. 

Notera fantasiuppgifterna att skadorna på 
visirets låsanordningar, dvs Atlantlås och 
sidolås, och gångjärn är typiska för 
sprängningar i motsats till 'mekaniska' 
skador. Det har Hummel aldrig sagt - 
Atlantlåsets skadade ytor var ju rostiga 
vilket tydde på att det skadats tidigare. 
Hummel anger enbart att det finns 
spränghål i överbyggnaden - vissa ställen - 
och Expressen skriver helt annat. Men 
naturligtvis stämmer det att visiret 
sprängdes loss - under vatten efter 
olyckan. 

"Kände till sanningen" 

Enligt Werner Hummel ska den internationella haverikommissionen ha 
känt till sanningen om "bombpaketen", men mörklagt den av politiska 
skäl. De här uppgifterna är inte nya, under det senaste halvåret har 
"bombpaketen" varit den senaste favoritteorin bland 
konspirationsteoretiker i jakt på en dold sanning om fartygskatastrofen. 
Ann-Louise Eksborg, generaldirektör vid Statens haverikommission och 
medlem: - Det vi känt till är de här "paketen" som finns på två filmer. Vi 
har inte förtigit deras existens,131 men vi har inte ansett att de haft 
någon betydelse. 

Hummel har veterligen aldrig sagt att 
Kommissionen kände till sanningen om 
'bombpaketen'. Filmerna togs 1994 och 
Kommissionen noterade alltså 
'bombpaketen' och förteg inte deras 
existens (fast allmänheten kände inte till 
dem - utredningen var ju hemlig) men 
ansåg att de var betydelselösa. 

Har de här paketen diskuterats i kommissionen? 

Det framgår ju av vår rapport att man tagit prover vid rampen132 och 
där har man inte funnit några sprängmedelsrester. - Dessutom har de 
tekniska experterna rett ut varför brottytorna och skadorna på 
bogvisiret och rampen133 inte kan vara sprängskador. Meyervarvets 
expertgrupp har tidigare lämnat två rapporter (sic - finns ej nämnt i 
Slutrapporten) om katastrofen - inte i någon av dem har man talat om 
sprängattentat. Då har man pekat på dåligt underhåll och sjömanskap 
och hål i botten på fartyget, orsakat av okänd anledning. 

Expressens journalist severerar här 
mackan - prover togs vid rampen, inga 
sprängskador noterades (fast 
Kommissionen aldrig tog några prover vid 
rampen) och Ann-Louise skyller sedan på 
Meyervarvet som ej talat om 
sprängattentat i sina tidigare rapporter. 
Men allt som tyskarna meddelade i sina 
tidigare rapporter hemligstämplades och 
censurerades i Slutrapporten. Att tyskarna 
därför ordnade två utställningar i 
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Stockholm glöms bort. 

"Det låter märkligt" 

Werner Hummel vid den tyska expertgruppen säger dessutom att 
expertgruppen "inte anser att bomberna skulle vara huvudorsaken, men 
en bidragande orsak" till haveriet. Ann-Louise Eksborg tycker att det 
låter märkligt: - Menar han att det av en ren slump skulle ha skett en 
allvarlig olycka i samma ögonblick som sprängladdningar utlöstes? 

Här blandar man bort korten i vanlig stil - 
en retorisk fråga om slumpen. Varför det 
är ett stort hål i överbyggnadens frontskott 
lämnas obesvarad. Hålet finns ju där! 

Expressen brassar på med att Meyervarvet hävdar att sprängladdningar sänkte 'Estonia', men det var fria 
fantasier. Hummel hade ju sagt tvärtom - det fanns oförklarade sprängskador i fören (överbyggnaden). En 
oförklarad sprängskada visas t.h. (den filmades av tjeckiska dykare i augusti 2000). Enligt Kommissionen är 
området oskadat men en barnunge kan ju se att det är skadat.  

Det hela är ett typiskt exempel på svensk 
desinformation - smörgåsnissen Holmén i 
Expressen serverar mackor som ger intryck av ärlig, 
sensationell journalistik 1.44. Ann-Louise Eksborg, 
SHK, spelar oskyldig fast hon vet att SHK klippte 
bort skadan från alla filmer och bilder tagna av 
vraket 1994 och sedan uppgav att inga skada fanns. 

TRE NYA FALSKA UPPGIFTER 

I intervjun med Expressen lyckades alltså Ann-
Louise Eksborg meddela tre falska uppgifter 

(i) att 'paketen' med eventuella sprängmedel är 
nämnda i slutrapporten (5),  

(ii) att man tog prover efter sprängmedelsrester på 
rampen (vilket man aldrig gjorde), och 

(iii) att man studerade brottsytorna från rampens 
lås (vilket man inte heller gjorde). 

 

Fig. 3.18.2 - Sprängt hål i 'Estonia's överbyggnad - 
totalcensurerat av kommissionen! 

 
Rampen finns inte ens beskriven i slutrapporten (5). Eksborg säger också att tyskarna meddelat att det var 'hål 
i botten' Appendix 5, men förklarar inte varför denna skada aldrig utretts av Kommissionen. 

Ann-Louise Eksborg visade igen att hon var en mästare på desinformation, som det inte går att rubba. Eksborg 
meddelar också svenska militära underrättelsetjänsen MUST skulle ha kontrollerat videofilmerna, vilket ej 
framgår av slutrapporten (5). Ingen ifrågasatte eller observerade ovan missledande uttalanden i massmedia. 
För andra protester Appendix 3. 

Fredagen den 24 september 1999 meddelade dock Expressen följande 4.1: 

"Inga bomber på Estonia"  

HELSINGFORS. Den finländska delen av den internationella kommission som utredde bilfärjan Estonias haveri för 
snart fem år sedan avvisar alla påståenden om att det skulle ha funnits sprängladdningar ombord. 

Gruppen publicerade en rapport i Tallinn på fredagen. I videofilmer som har tagits från vraket har det synts något 
som liknar paket nära vrakets för, vilket utlöste spekulationer om att det skulle ha rört sig om sprängladdningar. 
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Detta avvisas helt av finländarna. - Paketen i fråga är delar av lastpallar och det rör sig troligen om presenningar 
eller pappersomslag, säger Kari Lehtola som ledde den finländska gruppen i kommissionen. Finländarna anser att 
de slutsatser som haverikommissionen kom fram till fortfarande håller. Gruppen utesluter helt möjligheten att en 
explosion skulle ha varit en orsak till haveriet. Den internationella haverikommissionen existerar inte längre 
juridiskt sett, men den finländska delen har deltagit i den internationella debatt som har förts i många 
facktidningar. I dessa har kommissionens slutsatser ofta ifrågasatts. Orsaken till att den finländska gruppen valde 
att ge ut en ny rapport är att spekulationerna om bomber gjorde att finländarna började fundera över om man 
hade varit slarvig i sina undersökningar, berättar Lehtola. 

Det är intressant att notera att tyskarnas sprängladdningar, som Ann-Louise Eksborg meddelade i augusti hade 
diskuterats i Kommissionen (när?) och avfärdats som betydelselösa, eftersom MUST i något sammanhang 
meddelat att de inte visste vad de var, i september troligen blir delar av lastpallar, presseningar och 
pappersomslag enligt finnarna, som hade börjat fundera om man varit slarvig i sina undersökningar. 

Brittiska sprängämnesexperter, som intygat för tyskarna att de paket som syns på videofilmer från 'Estonia's 
vrak, som togs hösten 1994, visar odetonerade sprängladdningar, kan tydligen inte se skillnad mellan 
pappersomslag och sprängladdningar. Det är klart att det var två smällar ombord 2.1, 2.12 - och att fartyget 
sedan krängde åt styrbord och fick slagsida och sedan trimmade på aktern och sjönk senare med aktern först. 
Det tyder på att något skedde akterut. Bogvisiret trillade av efter att slagsidan uppstod.134 

NYA FANTASTISKA OCH FÖRVIRRANDE TYSKA UPPGIFTER 

Den 30 december 1999 inlämnade den tyska expertgruppen sin slutrapport till Stockholms Tingsrätt. Rapporten 
refererades i Svenska Dagbladet Brännpunkt den 3 januari 2000 av Knut Carlqvist. Rapporten innehåller minst 
tio stycken nya uppgifter, förutom sprängladdningar, som aldrig behandlats i slutrapporten (5) Appendix 5. De 
nya tyska uppgifterna är med författarens kommentarer t.h. 

1. 'Estonia' var läck redan vid avgång Tallinn - några dubbelbottentankar på styrbords 
sida var läck och gick ej att pumpa läns. Därför fylldes babords krängtank för att 
kompensera obalansen. 

Osannolikt!  

2. Utö-plotten existerar och visar bl.a. att 'Estonia' gick närmare finska kusten, mm. Stämmer. 

3. Vaktmannen Silver Linde larmade ungefär kl. 00.45 om stora mängder vatten på 
bildäck. 

Osannolikt.  

4. En matros skickades ut för att lossa surrningarna på livbåtarna innan slagsidan 
uppstod. 

Borde utredas.  

5. Såväl Treu som systemingenjören Sillaste - kommissionens nyckelvittnen - hävdar 
bestämt att bogrampen var uppe efter smällarna före kl. 01.00 och slagsidan kl. 
01.02. Rampen hade hissats upp och säkrats manuellt i Tallinns hamnbassäng. 

Stämmer naturligtvis. 

6. Båtsmannen arbetade med visir- och ramphydrauliken på bildäck före slagsidan. Varför? 

7. Flera av passagerarna såg visiret, när de stod på det sjunkande fartygets sida. Stämmer - men vilka 
passagerare, och hur? 

8. Visiret föll av när fartyget hade 135 graders slagsida, när styrbords hydraularm slets 
loss, och att visiret hamnade strax bredvid bogen på vraket. Där påträffades det också 
dagarna efter olyckan. (Sprängladdningar kan ha bidragit till att det lossnade). 

Troligare är att visiret 
hängde kvar hela tiden 
och lossades under 
vatten efter olyckan! 

9. MOB-båten hittades 8,5 sjömil söder om vrakplatsen den 29 september. Korrekt uppgift är 35 
sjömil öster om vraket. 

10. Två överlevande såg MOB-båten lämna fartyget från sina flottar. Thure P "såg 
från flotten något som liknade en fiskebåt på väg från fartyget utan att bry sig om dem 
som låg i vattnet". Vaktmannen Elmar Siegel kände igen barkassen, den hade lamporna 
tända. 

Stämmer! 

 
Dessa nya fantastiska och förvirrande tyska uppgifter uppgifter får naturligtvis tas med en nypa salt, men en del 
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av dem stöder författarens hypotes att läckage under vattenlinjen orsakade olyckan - tyskarna anser ju att 
'Estonia' var läck redan i Tallinn! Uppgiften att visiret föll av när fartyget hade 135 graders slagsida är 
förvirrande - det är ett helt instabilt läge och torde ha uppnåtts precis innan aktern hade sjunkit och slagit i 
botten, dvs fartyget kunde inte förflytta sig längre. Det är troligare att visiret hängde kvar i överbyggnaden hela 
vägen ner, när förskeppet sjönk till botten. Den stora svagheten med Hummel och alla tyska 'uppgifter' att de 
aldrig stämts av mot korrekta stabilitets- och trimberäkningar, att inga försök gjorts att plotta 
händelseförloppet, mm. 

Uppgiften att flera passagerare såg visiret när de stod på det sjunkande fartygets sida kräver ytterligare 
förklaring. Fartyget med fören i östlig riktning var bara en kort stund på sidan - 90 graders slagsida - kl. 01.30 - 
sedan sjönk 'Estonia' på aktern och fören var under vatten redan kl. 01.36. Strax innan hade ett par flottar 
sjösatts i lä, nordsidan, där sidan var i vattenlinjen akterut. En annan flotte var kanske fortfarande kvar på plana 
sidan. Nödlidande hade börjat hoppa i sjön - andra drog sig förut - mot förskeppet - där visiret sannolikt hängde 
kvar på undersidan. Sedan sjönk 'Estonia'. Det finns uppgifter att personer i sjön såg nödlidande förflytta sig 
förut på sidan för att tills sist hamna framme vid fören. Var visiret fortfarande där? Naturligtvis var det det! 
Kommissionen var livrädd för att överlevande skulle rapportera det och censurerade effektivt alla uppgifter 
från överlevande. Samtidigt gick man ut i media med historien att visiret hade trillat av långt tidigare, kl. 01.15, 
och orsakat olyckan och att fartyget sjönk betydligt senare, efter kl. 01.50, utan visir. Samtidigt var dock 
Kommissionen sysselsatt med att lossa visiret under vatten 30 september - 7 oktober 1994. Men det fattade 
tydligen aldrig tyskarna. 

Det kan dock med viss besvikelse konstateras att bitr. näringsminister Mona Sahlin den 4 januari 2000 
meddelade media att den tyska rapporten ej innehöll några nya fakta alls som kräver ny utredning. Tyskarnas 
uppgifter är ofta enbart bara baserade på olika vittnesuppgifter, men dessa borde vara föremål för ytterligare 
analys. Och vid denna tidpunkt var det ingen som tänkte på att sprängladdningarna skulle kunna ha apterats 
efter olyckan för att lossa visiret på havsbotten och simulera skador som skulle visa att visiret hade rivits loss. 

--- 

126 Lee och Koppel räddades ombord på 'Mariella' 1.41, 1.42. 

127 Notera att tyskarna i e) redan antagit att gångjärn och sidolås gått sönder, men Kikusts observation var troligtvis strax innan slagsidan 
uppstod kl. 01.02 och inte kl. 00.29. 

128 1.23, 1.33, 2.3, etc. 

129 2.12. 

130 2.16, 2.17. Tyskarna hade tidigare meddelat författaren motsatsen! Hummel hade glömt sin stabilitetslära 

131 'Paketen' finns inte nämnda i slutrapporten (5). 

132 I slutrapporten (5) finns inget om att man tog prover vid rampen efter sprängämnen. Kanske togs prover på visiret, men det är ju en 
annan sak. 

133 Inga som helst prover har tagits av brottsytor från rampen. Slutrapporten innehåller inte en enda uppgift om rampens lås, än mindre 
eventuella brottsytor på skadade ramplås. Dessutom är det inte ens visat att rampens lås är skadade 1.17, 3.10, 3.11. 

134 Det bör tilläggas att personligen tror författaren inte på sprängladdningar och bomber som olycksorsak. Uppgifter om bomber förut kan 
enligt författarens mening vara desinformation som sprids för att förringa seriös kritik av slutrapporten och seriös diskussion kring olyckan 
grundat på fysikens lagar. 
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3.19 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER. FULL FART MOT UNDERGÅNGEN! 

LÖGNRAPPORTEN 

Den tekniska beskrivningen och analysen av olyckan i slutrapporten (5) är naturligtvis totalt undermålig. 
Motsägelserna är mycket anmärkningsvärda och antyder planlagd desinformation. Man måste hålla i minnet 
att hela slutrapporten (5) enligt uppgift skrevs 1994-1997 under total sekretess utan insyn från 
offentligheten. Mer sannolikt är att utredningen 1994-1997 var en fars (inte kunde man ha 'utrett' de 
presenterade lögnerna och att slutrapporten skrevs sommaren och hösten 1997 av en spökskrivare. 

Naturligtvis finns det ingen anledning till detta i ett demokratiskt samhälle, men när nu så skedde, är kravet på 
absolut bevisföring för alla uppgifter i efterhand nödvändigt, speciellt när det numera är sannolikt att 
Kommissionen närstående myndigheter sannolikt lossade visiret under vatten efter olyckan. Men eftersom 
visiret inte kunde ha orsakat olyckan presenterar Kommissionen inte bara en utan två falska versioner av 
olyckan slutrapporten (5) 1997. Om inte den ena stämde kunde man ju hänvisa till den andra. 

KOMMISSIONENS TVÅ FALSKA OLYCKSFÖRLOPP - SOM INTE STÄMMER MED VARANDRA 

Å ena sidan refererar Kommissionen till tredjemaskinist Treu, som i det ljudisolerade kontrollrummet nere i 
skrovet hörde två smällar strax före kl. 01.15 och noterade att fartyget krängde ett par grader och sedan på en 
monitor, tillsammans med två kollegor, såg att bogrampen i överbyggnaden läckte och att vatten forsade in på 
bildäcket, och att detta tydligen kom som en total överraskning för hela besättningen ombord - i 
maskinkontrollrummet och på bryggan. Treu och hans kollegor i maskinrummet hade, t.ex. ingen aning om 
några problem före kl. 01.14, då slagsida uppstod - plötsligt enligt de två kollegorna, långsamt enligt Treu. 

Treu slog aldrig alarm när det började hända saker. Men det klandras han ej för. 

Framdrivningsmaskinerna fortsatte alltså att gå till kl. 01.20 och farten sänktes aldrig. Treu och hans två 
kollegor stannade även modigt kvar i kontrollrummet på däck 1 tills efter kl. 01.22, då livbåtsalarm ljuder. Först 
då, sju minuter efter 'olyckan', börjar de lämna kontrollrummet och evakuera fartyget. De tar sig upp till däck 8 
på ett par minuter 1.48. Kommissionen har dock inte presenterat ett enda bevis för allt detta - allt är grundat 
på de tres utsagor. Varför inte säga som det var - besättningen i maskinrummet evakuerade omedelbart - 
precis som alla passagerare - redan kl. 01.03! Men då kunde de inte de vittna falskt om vattnet på bildäcket i 
överbyggnaden 12 minuter senare. I detta scenarium finns visiret inte med utom antydan att visiret hade 
öppnat rampen på något vis. Naturligtvis meddelar de tre från maskinkontrollrummet i alla vittnesmål att 
senare, när de befinner sig i vattnet, ser att visiret saknas (men att rampen är fortfarande stängd). 

Å andra sidan 3.7 hittar Kommissionen på ett omständigt scenarium som inleds med att vaktmatros Linde hör 
en smäll på bildäck i överbyggnaden före kl. 01.00, men att allt där då är i ordning under fem minuter - 
Atlantlåset slås troligtvis sönder kl. 00.55 eller senare av en jättelik vågkraft på 360 ton enligt Kommissionen. 
Efter en fem minuters kontroll vid rampen på däck 2 utan att höra ett knyst återvänder Linde till bryggan på 
däck 9. Det är inget vatten i överbyggnaden bakom rampen. Rampen är tät, bara visiret är löst, men det vet 
inte Linde. Besättningsmännen i kontrollrummet under bildäck hörde ingen smäll vid den tidpunkten. Treu och 
hans kollegor anar inte vad som pågår. 

Senare, efter att bryggan larmats om problem nere i fartyget strax efter kl. 01.00, sänds Linde ner igen, men 
maskinkontrollrummet/Treu informeras inte, och visirets sidolås i överbyggnaden slås sönder kl. 01.02 av 
ytterligare en jättelik vågkraft (>500 ton), visiret slår upp och ned mot förpiksdäcket (som aldrig skadas!) mellan 
kl. 01.02-01.12, då det smäller och skakar i hela fartyget vilket okända vittnen har angett, då Linde lugnt och 
stilla är uppehållen vid receptionen i fem minuter och inte kommer in på bildäcket och då fortfarande ingen på 
bryggan larmar maskinkontrollrummet (Treu) att t.ex. sänka farten (som de kunde ha sänkt själva). Treu i 
kontrollrummet hör ingenting av allt detta. 
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Sedan bryts två visirgångjärn av och två lyfthydraulikcylindrar dras ut/av, och sedan river visir och hydraulik upp 
övre fördäcket, däcksbalk spant 159 och främre skottet förut på överbyggnaden. Fortfarande har inget vatten 
trängt in i överbyggnaden. Treu och hans kollegor anar ingenting. 

Sedan hittar Kommissionen på att det lösa visiret bryter upp hela innerrampen, visiret trillar av, rampen dras ut 
och att 1 000 ton vatten forsar in i överbyggnanden på bildäcket kl. 01.15-01.20, precis som Treu meddelat att 
han sett på sin monitor, och att skeppet börjar att kränga långsamt 15-20 grader till klockan 01.20, då bryggan 
först ringer maskinrummet och undrar om Treu kan ballasta skeppet upprätt. Man ber inte Treu stoppa 
maskinerna eller slå back och ingen sådan manöver görs med fjärrmaskinkontrollen från bryggan (trots att 
dykundersökningen 1.16 visade att bryggkontrollen var just full back). Några riktiga bevis för allt detta har inte 
heller presenterats. Personerna på bryggan vet inte att visiret saknas och att rampen är helt utdragen. 

Enligt slutrapporten sänkte aldrig bryggbesättningen farten - det var full fart tills maskinerna stoppade av sig 
själva.  

Sedan stängdes rampen igen, så att skeppet sjönk långsamt. Jämför man med vad som sägs i delrapporten 1.19 
är det lätt att visa att slutrapporten är en efterkonstruktion, som enbart bekräftar vad man angivit utan bevis 
nitton dagar efter olyckan 1.12 den 17 oktober 1994, där besättningen inte heller gjorde något att förhindra 
olyckan (än att Linde sändes ner). Det var full fart framåt hela tiden, tills fartyget var på sidan och maskinerna 
slogs ut av sig själva! 

BESÄTTNINGEN KUNDE MAN INTE KLANDRA  

Det är ju ett otroligt sammanträffande att Treus enda observation kl. 01.15 så stämmer med Kommisionens alla 
andra slutsatser fram till 01.15. Att alltihop är lögn, gör ju inte saken sämre - det är ett oskickligt ihopsnickrat 
fuskjobb. Hur orkade niomannakommissionen och alla dess experter att ljuga ihop ett sådant infamt 
dokument? En lögnrapport! Inget stämmer ju t.ex. med de överlevande passagerarnas upplevelser 2.1 eller 
med fysikens lagar, hur fartyg rör sig och kränger med vatten på bildäck 1.9 eller med skadorna noterade på 
visir och vrak. 

Därför kan Kommissionen och dess experter inte tala om vad som hände sedan, när maskinerna tydligen 
stannade av sig själv och fartyget stannade - varför vattnet på bildäcket i överbyggnaden inte fick 'Estonia' att 
kapsejsa, dvs slå runt och flyta upp och ned. Man bara säger att 'Estonia' sjönk - för det gjorde ju hon. Jaha! 
Läckage? Nej - det säger Kommissionen att man utredde (under en minut 1994?) och läckage var inte möjligt. 
Varför? Därför! Slutrapporten (5) meddelar i alla fall inget om läckage. Hur kunde 'Estonia' driva så långt? 
Kalmar Sjöbefälsskolas plott bevisar det! Gör den det? Den är ju en förfalskning 1.9! 

Hur kunde en kommission med medlemmar i Marine Accident Investigator's Maritime Forum, MAIIF, skriva 
under en sådan lögnrapport? Som ursäkt hittar man på, fyra år senare, att vattnet rann ner genom skadade 
ventilationstrummor på bildäck och sänkte 'Estonia'. Men dessförinnan ljög Kommissionen ihop figur 13.2 i 
slutrapporten 1.9, där hela olycksförloppet beskrivs och ingenting stämmer. Kommissionen ljög enstämmigt om 
rubb och stubb under tre år och fortsätter att ljuga i samma stil. 

IMO TIGER 

Det otroliga är hur internationell sjösäkerhetsexpertis och okunnig allmänhet accepterat Kommissionens 
märkliga teorier.  

Naturligtvis är den stora majoriteten helt ointresserad av Estoniaolyckan, men hur all expertis inklusive IMO 
hållit tyst under över fyra år är otroligt. Världens sjöfartsexpertis böjer sig för en kommission, vars tre estniska 
medlemmar byttes ut fyra gånger under utredningen och som mer eller mindre var 100% insyltade i olyckan, 
redan innan den ägde rum. De svenska utredarnas insatser är inte bättre - de desinformerade allmänheten från 
första början. Forssberg ljög konsekvent under tre år - sedan orkade han inte mer. Franson ljuger fortfarande 
och hela Sjöfartsverket tiger. Skall man skratta eller gråta? Det hela är en tragedi. 
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Det finns mer än tusen högskoleutbildade ingenjörer inom skeppsbyggnadsfacket och flera tusen sjöbefäl i 
Sverige som borde kunna göra samma observationer som författaren i denna avhandling, men bara ett fåtal har 
hört av sig. Likgiltighet? Några professorer i skeppsbyggnad (inte alla) tiger också. Men det finns stenar som 
talar!135 

En påhittad olycksorsak - uppbackad av en hemlig operation att lossa visiret under vatten efter olyckan - skulle 
enligt dessa obildade och ohyfsade människor lugna och trösta de drabbade (och förbättra de egna 
karriärchanserna i statsförvaltningen). Dessa utredare har också tvingat besättningen att ljuga om vad som 
hände. Därför är besättningens vittnesmål så förvirrande. Arma människor. 

En annan anledning varför finnar och svenskar ljuger är att man visste från början att 'Estonia' var ett 
ursprungligen åländskt nybygge för att tjäna snabba pengar mellan Stockholm-Mariehamn och senare 
Stockholm-Åbo och slutligen mellan Umeå-Vasa. Det var skyddad kustfart 1990-1993 säger man och det 
åländska rederiet och finska sjöfartsstyrelsen insisterade inte på att man skulle uppfylla SOLAS. Svenska 
sjöfartsinspektionen klagade inte heller under 1980-1993, när det åländska fartyget kom till Stockholm, 
eftersom det fanns svenskflaggade fartyg av samma typ, som inte heller uppfyllde SOLAS krav. När esterna 
sedan bytte fartygets trad uppfyllde fartyget definitivt inte SOLAS krav. Men ingen ansvarig tycks ha upptäckt 
det. Det vara bara att köra. Sjösäkerhet? 

Resultatet är en slutrapport (5) som är lögn från början till slut, betald av svenska skattebetalare, beställd av 
svenska regeringen. Inte undra på att tystnad råder i Sverige. Och att pratmakerskan minister Mona Sahlin 
tiger. 

Det är synd om alla överlevande och anhöriga - speciellt de som fortfarande grubblar över vad som verkligen 
hände. Övertäckningen har naturligtvis inget med att skydda vraket som en grav - en sarkofag. 

Övertäckningens och lagen om gravfrids enda uppgift var och är att hindra en ordentlig undersökning av 
vraket, speciellt främre rampen, styrbords stabilisatorfena och läckaget. Det var svenska regeringen som 
föreslog lagen. Varför tiger försäkringsbolagen? 

Ingen människa har någonsin hört om att bygga en sarkofag under vatten. Och varför bygga en sarkofag för SEK 
260 millioner när det bara skulle ha kostat maximalt SEK 20 millioner att bärga alla omkomna? Sarkofagen 
skulle ju skydda de omkomnas kroppar. Nu byggdes aldrig någon sarkofag och de omkomnas kroppar lämnades 
oskyddade nere på vraket. Sarkofagen var naturligtvis en del av mörkläggningen av hela olyckan.136 

OBESVARAT BREV 

Följande brev avsändes långt innan författaren avslutat denna avhandling: 

Beausoleil 6 november 1998  

Generaldirektör Ann-Louise Eksborg 
Statens Haverikommission 
Box 12538 
S 102 29 Stockholm 

cc Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen, S 103 33 Stockholm 
cc SPF, Box 2195, S 103 15 Stockholm  
cc Riksdagsman, KU ledamot Inger René, Riksdagen, S 100 12 Stockholm 

 re: Slutrapporten om Estonia 971203. SHK ref. A27/98. 

Jag noterar att mina synpunkter framförda i brev 3 juni 1998 är obesvarade. Jag bekräftar också härmed Din 
hälsning framförd per email 05/11/98 av Gunnel Göransson att Du inte har för avsikt att gå in i en diskussion 
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om slutrapporten (vilket Du redan tidigare meddelat i brev 980511 A27/98) och att detta betyder i klartext att 
Du inte kommer att besvara mina nya frågor ställda i email 2/10/98, etc., som skall ingå i min nya bok. Jag kan 
bara beklaga att Du i den av Dig underskrivna slutrapporten inte klargör följande frågor:- 

1. Estonia's stabilitet med vatten på bildäcket. 

Enligt supplement no. 522 av expert Huss skulle det ta 28 minuter att fylla upp bildäcket med 2 000 ton vatten, 
då fartyget skulle ha krängt 37 grader. Mera vatten på bildäcket skulle ha lett till kapsejsning, dvs fartyget 
skulle ha tippat och flutit upp och ned, eftersom den rätande hävarmen GZ var noll vid 37 graders krängning 
med 2 000 ton vatten på bildäcket. Detta har jag också tidigare beräknat och visat i min bok.I slutrapporten 
kapitel 13 ändrade Du Huss uppgifter och säger att det tar 7 minuter att fylla upp bildäcket med 2 000 ton 
vatten (så att 'Estonia' kränger 37 grader). Sedan påstår Du att 'Estonia' inte kapsejsar (!) utan flyter stabilt på 
sidan medan slagsidan ökar. Detta är fysiskt omöjligt. Jag beklagar att Du vägrar att klargöra hur bildäcket 
vattenfylldes och varför Du ändrade Huss uppgifter (baserat på vad?) och varför 'Estonia' inte slog runt.Sedan 
noterar jag att Du vägrat att besvara frågan hur 'Estonia' sedan kunde sjunka, dvs hur de vattentäta, oskadade 
utrymmena under bildäcket vattenfylldes. 

2. Tidsförloppet. 

Enligt Din uppfattning i slutrapporten, baserad på 3/M Treu's vittnesmål skulle 'Estonia' ha kört in i två kraftiga 
vågor cirka kl. 01.13, varefter vatten skulle ha börjat tränga in vid främre rampen kl. 01.15. Sedan skulle 
rampen ha slitits upp av visiret och 2 000 ton vatten skulle ha trängt in på 7 minuter (se ovan) så att slagsidan 
kl. 01.22 var 37 grader, dvs slagsidan ökade cirka 5 grader/minut. Emellertid, två överlevande från 4de däck, 
Michael Öun och Anders Ericson, har meddelat mig att allt var lugnt tills de hörde två smällar redan cirka kl. 
00.58-01.00, varefter det var lugnt en stund tills fartyget krängde plötsligt åt styrbord, rätade upp sig och sedan 
krängde igen 40-50° åt styrbord kl. 01.02, då bl.a. en drickaautomat lossnade och for iväg ner i lä, glas 
krossades, etc. Sedan stabiliserade sig fartyget med cirka 15° slagsida då de lyckades ta sig ut.  

Dessa uppgifter finns också med i Schagers översikt av vittnesuppgifter 1995, som Du sedan censurerar 
komplett i slutrapporten, så att Schager avgick.  

Jag anser som bekant att den plötsliga slagsidan orsakades av vatten som läckt in under bildäcket, vilket jag 
meddelat Dig bl.a. i augusti 1997 vid ett personligt möte - en teori som Du lovat att klargöra/avskriva i 
slutrapporten. Jag beklagar åter att Du vägrar att klargöra hur Du kan tro på Treu's felaktiga uppgifter och 
basera en hel slutrapport på Treu's konstiga uppgifter, och varför Du inte tror på överlevande svenskar. Treu 
vägrar sedan att klargöra sina konstiga uppgifter, medan svenskarna kommer till mig och undrar vad som står 
på.  

Varför förklarar Du inte varför 'Estonia' inte var läck? 

Jag kan inte förstå hur Du som generaldirektör och statstjänsteman vägrar att besvara ovan två enkla frågor 
om slutrapporten, som ju också snart kommer på svenska. I rapporten på svenska framgår det ju klart att Du 
inte har ett enda bevis på att främre rampen verkligen öppnades, eftersom rampen är stängd nere på vraket, 
etc. Då kommer naturligtvis personer som inte kan engelska att börja ställa frågor till SHK om slutrapporten, 
och det minsta vi kan begära är korta, snabba och korrekta klargöranden.  

Att vägra klargöra en oklar och rörig rapport som man signerat bara leder till rykten och underbygger 
konspirationsteorier, etc. Eller hur? 

Vänliga hälsningar (Anders Björkman) 
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Något svar på detta brev har aldrig erhållits från SHK. Det 
var inte heller väntat. SHK är inte intresserad av  

'Vad hände?',  

'Varför hände det? och  

'Hur undvika att händelsen upprepas?  

- svaren på tre frågor som alltid borde ställas vid en 
haveriutredning 1.38. Och Analysgruppen 1.36 reagerade 
inte heller. Det var konstigare - Analysgruppen skulle ju 
utreda hur myndigheterna skötte sig gentemot 
allmänheten. 

 

Fig. 3.19.1 

 

--- 

135 Själv anser författaren att det omoraliskt att sitta tyst, när en olycka sker som drabbar tiotusentals anhöriga och vars olycksfallsutredare 
ljuger från början till slut beskyddad av tre länders regeringar, när författaren har kunskap som visar att utredarna, just det - ljuger. 
Författaren vet inte varför Kommissionens medlemmar och experter ljuger, men alla de utredare som författaren mött (Stenström, 
Eksborg, Huss, Sten Andersson, Karppinen, Lehtola) och som författaren lyckats se i ögonen, bekräftar med sina blickar att de ljuger. Ann-
Louise Eksborg har bekräftat det i handling - i augusti 1997 meddelade hon att författarens uppgifter om 'Estonia's stabilitet skulle 
dementeras i slutrapporten - de nämndes sedan inte ens. Författaren tror att de ljuger för att de tror att de gör allmänheten en tjänst.  

136 Här vill författaren tillägga att han hoppas denna avhandling inte river upp läkta sår hos anhöriga, som helst vill glömma olyckan och 
minnas sina döda som offer för en olycka. Visst var det en olycka - men världens sjömän och sjösäkerhetspersonal vill veta varför den 
skedde, så att vi kan förbättra sjösäkerheten - det är det yttersta syftet med denna avhandling. 
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3.20 VARFÖR BETALADE FÖRSÄKRINGSBOLAGEN? 

Haverier av olika slag är mycket vanliga till sjöss och händer varje dag. Saker går sönder på grund av hårt väder 
eller slitage eller genom besättningsslarv.137 Skepp kolliderar och går på grund. Sällan intresserar sig 
myndigheterna för haverierna som alltid utreds och betalas av försäkringsbolagen. Myndigheterna intresserar 
sig mest för stora haverier, kollisioner, dödsfall och oljespill. 

Det är intressant att notera att 'Estonia's försäkringsbolag och dess advokater aldrig har intresserat sig för 
olyckan och utrett dess orsak. Kommissionen har aldrig ha träffat försäkringsbolagens representanter och de 
senare har aldrig ha fördjupat sig i utredningen. Försäkringsbolagen har betalat ut 100tals millioner i 
totalersättning till rederiet och har inte deltagit i olycksutredningen. Normalt är att försäkringsbolagets 
advokter först förhör besättningen och sedan assisterar besättningen, om den i sin tur skulle förhöras av olika 
myndigheter. I detta fall lyser försäkringsbolagen med sin frånvaro. De förhör som finska polisen gjorde med 
besättningen den 28/29 september är intetsägande. Ingen från rederiet eller försäkringsbolaget är närvarande. 
Protokollen säger inte mycket. 

Försäkringsbolagen har bara accepterat Kommissionens utredning och begärt betalning i sin tur från 
återförsäkringsbolagen, som inte bråkat. Det hela är mycket märkligt eftersom försäkringsbolag och 
återförsäkrare inte gärna betalar ut ersättning, om det inte finns mycket goda tekniska skäl och bevis.138 Fakta 
är att försäkringsbolagen snabbt betalade (a) färjans försäkringsvärde (och blev ägare till vraket) samt (b) 
rederiets alla krav från överlevande och anhöriga (som rederiet redan betalat), innan olycksutredningen var 
klar. 

I det senare fallet (b) har försäkringsbolaget (Skuld) tydligen betalat mer än vad man var skyldig enligt avtalet 
att betala (eftersom rederiet betalade generöst) med en tilläggsklausul att inte bråka. Ju längre tiden går och ju 
längre som myndigheterna (och försäkringsbolagen) tiger om vad som verkligen hände, ju troligare blir det att 
pengar betalades ut för att tysta alla krav från anhöriga. 

Som tur är finns det anhöriga som inte låter sig tystas och som inte accepterar Kommissionens påhittade 
olycksorsak och har gått till domstol. Men, intressant nog, förhalas alla domstolsförhandlingar 1.45 av okända 
krafter. Mer än fem år efter olyckan har man fortfarande inte lyckats få den officiella olycksutredningen ens 
diskuterad i domstol. Det är bevis nog att slutrapporten är fel. Försäkringsbolagen borde anordna en ny 
utredning av Estoniaolyckan - kanske försäkringsbolagen har betalat för något, som de inte var skyldiga betala. 
Varför skall privata försäkringsbolag och dess premibetalare betala för en olycka som aldrig utretts ordentligt 
av tre olika länder och vars orsak fortfarande är oklar? 

Att den förfalskade slutrapporten (5) kan vara del av ett avancerat försäkringsbedrägeri kan inte heller 
uteslutas. 

--- 

137 Under 70-talet arbetade författaren som haveriinspektör i Rotterdam för skandinaviska försäkringsbolag och utredde cirka 100 haverier. 

138 Författaren har naturligtvis försökt kontakta ett av 'Estonia's försäkringsbolag för en kommentar, men någon sådan har aldrig erhållits. 

Och eftersom detta är en rent sjösäkerhetsteknisk utredning, som inte har för avsikt att fastställa ansvar eller det riktiga i ekonomiska 

uppgörelser, tänker författaren inte fördjupa sig i dessa ämnen. Men det är intressant att konstatera sjöförsäkringsbolagens totala 

ointresse för den diskussion som sedan 1997 förs om 'Estonia'.  
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3.21 STOCKHOLMSÖVERENSKOMMELSEN - RÄDDNINGSBÅTAR REKOMMENDERAS 1995 - 

ODUGLIGA 2004 

De skandinaviska färjerederierna har betalat hundratals millioner kronor för att en ny Estoniaolycka skall 
förhindras. Men pengarna är mest bortkastade. 

Ett modernt samhälle kan naturligtvis inte fungera utan regler. Speciellt sjösäkerheten kräver internationella 
regler vilka fastställs av FN och dess sjöfartsorgan IMO. Grunden för dessa sjösäkerhetsregler bör naturligtvis 
utvecklas av sjömän, redare, skeppsbyggare och andra grupper med samma intresse, t.ex. färjepassagerare. 
Det praktiska genomförandet sköts dock av statstjänstemän i Sjöfartsverket och Näringsdepartementet under 
ledning av regeringen och av politikerna i Riksdagen. I Sverige har regering och Näringsdepartement delegerat 
ansvaret för sjösäkerhetsregler till Sjöfartsinspektionen - en underavdelning i Sjöfartsverket. Johan Franson 
1.16 är tyvärr chef för Sjöfartsinspektionen. Franson är inte intresserad av sjösäkerhet! 

När en sjöolycka händer, t.ex. 'Estonia', och hela samhället engageras är det lätt att sjösäkerhetsarbetet 
påverkas negativt. En felunderrättad allmänhet och politiker, som vet lite om sjösäkerhet, men som är 
upprörda över det stora antalet dödsoffer, tenderar lätt att ignorera varför fartyget verkligen sjönk och hur 
dödsoffer skulle undvikas. 

När det är starkt politiskt tryck för ett förslag är det svårt för eftergifter, även om eftergifter borde vara möjliga, 
speciellt vad beträffar detaljer i regelverket. Alla som är intresserade av sjösäkerhet vet att statsjänstemän och 
politiker i grunden är beredda att diskutera riktiga förbättringar att undvika olyckor än bara regeländringar som 
minskar effekterna, när olyckan redan varit framme. Tyvärr har den sjösäkerhetstekniska diskussionen efter 
Estoniaolyckan inte varit vad den borde, pga den tydligt påtvingade tystnaden, speciellt efter slutrapporten (5) 
kom ut. Resultatet är att milliarder kronor slösats bort till ingen nytta! 

En följd av Estoniaolyckan var nämligen snabba ändringar i reglerna för sjösäkerhet utan vare sig diskussion 
eller djup analys. Här skall bara behandlas två specifika fall. 

STOCKHOLMSÖVERENSKOMMELSEN (THE STOCKHOLM AGREEMENT) 

Det första gäller vatten på bildäck. IMO vägrade 1995 att anta av bl.a. Sverige, Estland och Finland föreslagna 
regler om att dela in bildäcket i vattentäta utrymmen, utan istället antogs den s.k. 
Stockholmsöverenskommelsen av ett antal länder i Nordeuropa genom bilaterala avtal. 

Regeln antar att en färja kolliderar och vattenfyller två utrymmen under bildäck och sedan flyter med bildäcket 
ovan den skadade vattenlinjen enligt tidigare gällande regler, dvs det är inget vatten på bildäck. Emellertid 
antar man nu att färjan rullar i svår sjögång med skadan i lovart, att vatten forsar in genom öppningen i sidan 
upp på bildäcket, så att fartyget kapsejsar, dvs slår runt och flyter upp och ner.  

Det antagna skadefallet - kollision i svår sjögång, 
två vattenfyllda avdelningar vattenfyllda, att det 
andra fartyget backar ur öppningen och att 
fartyget med skadan i sidan rullar i sjögången 
med skadan i lovart - har naturligtvis inget med 
'Estonia' att göra som sjönk av annan anledning. 
Reglerna specificerar hur mycket vatten som 
kommer in genom den skadade sidan och 
stadgar att vattentäta skott installeras på 
bildäcket för att minska vattenmängden på 
bildäck så att kapsejsning undviks.  

Figur 3.21.1 - Rörligt 'vattentätt' skott i sidan i överbyggnaden 
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En typisk installation visas ovan t. h (installerad 
under ett hängande däck) - figur 3.21.1. 

Det rörliga skottet är placerat i fartygssidan när 
lastbilar o.dyl. lastas. Sedan svängs det 
tvärskepp och 'blockerar' det öppna bildäcket 
enligt figur 3.21.2 t. h. 

Det finns två rörliga skott på bildäcket. Om det 
kommer in vatten i överbyggnaden antar man 
nu att de 'rörliga' skotten hindrar att vattnet 
sprids. Detta är naturligtvis struntprat. 

 

Figur 3.21.2 - Det rörliga, 'vattentäta' skottet i överbyggnaden i 
stängt läge 

De vattentäta skotten inne i överbyggnaden hindrar ju inte vatten att 
komma in utan enbart att vatten sprids - initialt. Vatten i 
överbyggnaden (mellan de nyinstallerade 'rörliga' skotten) kränger 
fartyget. Och eftersom det 'rörliga' skottet är öppet ovantill spiller 
vatten naturligtvis över och - hamnar på andra sidan, där det inte kan 
rinna ut. I det visade fallet är det 'rörliga' skottet 2 meter högt. 
Fartygets bredd är 18.5 meter. Om vi antar att efter kollision - ett 
rörligt skott skadas - fartyget flyter med överbyggnaden strax ovan 
vattenlinjen, kommer toppen av det nyinstallerade intakta skottet i 
överbyggnaden under vatten, när fartyget rullar >12 grader. Enbart en 
tredjedel av överbyggnaden skyddas av det intakta skottet. Efter en 
kollision, när två vattentäta avdelningar fyllts, ökar deplacementet till 
ca 5 500 tons. Den maximala rätande hävarmen, GZ, är sedan mellan 
0.05 och 0.20 meter, vilket betyder att de maximala rätande 
momentet är ca 275-1 100 ton-meter. Därför behövs bara 35-138 ton 
vatten på bildäck (8 meter från centerlinjen) för att tippa skeppet upp 
och ned. Det 'rörliga' intakta skottet hindrar inte kapsejsning. Vi räknar 
inte med att lasten (500 ton ?) förskjuts (en meter ?) vilket skyndar på 
förloppet. 

Om en ny 'Estonia'-olycka skulle ske, stoppar naturligtvis inte de nya 
'rörliga' skotten vatteninflödet utan fartyget kränger och vattnet 
rinner över skotten i läsidan.  

 

Figur 3.21.3 - Det rörliga, 'vattentäta' 
skottet i sidan i överbyggnaden i stängt 

läge 

Om dessa vattentäta skott verkligen bidrager till ökad säkerhet är mycket tvivelaktigt - de sitter ju ovan både 
intakt och skadad vattenlinje. 

Stockholmsöverenskommelsen gäller för ett hundratal färjor i Nordeuropa. Kostnaden att installera vattentäta 
skott på bildäck varierar beroende på antalet skott och andra modifikationer - utrymmesvägar, ventilation, 
brandskydd, etc. men kan uppskattas till cirka SEK 25 millioner per färja, dvs totala kostnaden för hela näringen 
är minst SEK 3 milliarder. 

Intressant nog tillåter Stockholmsöverenskommelsen ett alternativ till de specifika, teoretiska reglerna som 
uppskattar hur mycket vatten som kommer in genom ett hål i sidan - modellförsök. Modellförsök är billigt - 
cirka SEK 400 000:- per färja - och visar generellt att mindre vatten än antaget kommer in och att färre 
vattentäta skott behövs (troligtvis inga alls), dvs ombyggnadskostnaden kan reduceras betydligt med 
modellförsök. Modellförsök har visat att de teoretiska reglerna för Stockholmsöverenskommelsen är strunt. 

Skadas färjan i för eller akter enligt de teoretiska reglerna trimmar fartyget på för och akter och inget vatten 
rinner upp i överbyggnaden. Skadas fartyget midskepps kan eventuellt vatten rinna upp i överbyggnaden: med 
en viss mängd vatten i överbyggnaden kränger sedan fartyget över på den oskadade sidan och flyter stabilt - 
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den skadade sidan är högt över vatten och inget mer vatten kommer in. Kommer en stor våg och rullar över 
fartyget på den skadade sidan, rinner vattnet ut genom skadan. Eventuellt nyinstallerade vattentäta skott i 
överbyggnaden hindrar varken det ena eller det andra. 

SJÖMANSKAP TILLÅTS EJ 

Det finns naturligtvis en mycket enklare lösning på hela problemet med vatteninträngning på bildäck genom ett 
hål i sidan efter kollision i svårt väder - sjömanskap. Man kränger helt enkelt den flytande färjan på den 
oskadade sidan, så att bildäcket på den skadade sidan kommer högt över vågorna, och svänger fartyget så att 
skadan kommer i lä och inget vatten kommer in, varken enligt de specifika reglerna eller enligt modellförsök. 
Denna lösning har avfärdats av Sjöfartsinspektionen utan kommentar. 

Emellertid - eftersom Stockholmsöverenskommelsen varken var realistisk (specifika, teoretiska regler 
överenstämde ej med modellförsök eller intelligent sjömanskap och ingen olycka av den förslagna typen hade 
någonsin inträffat (naturligtvis har kollisioner med roro-pax-färjor skett men aldrig i hårt väder och aldrig har 
vatten trängt upp på ett bildäck och lett till kapsejsning)) eller hade förhindrat Estoniaolyckan - så avvisade IMO 
den regeln som internationell sjösäkerhetsstandard. IMO ansåg regeln ett hafsverk. Resultatet är ändå att 
nordeuropeiska redare tvingats investera över SEK 2-3 milliarder i ett system som ej antagits internationellt och 
som inte ökar sjösäkerheten. Att installera värdelösa dörrar på bildäck på existerande färjor i Nordeuropa blev 
ett lönande geschäft för ett fåtal specialiserade firmor. Eftersom de vattentäta dörrarna är värdelösa och bara 
till besvär används de inte heller - de stängs aldrig vid avfärd. 

SNABBA MEN LIVSFARLIGA RÄDDNINGSBÅTAR 

 

Det andra fallet gäller snabba räddningsbåtar. IMO beslöt 
efter påtryckning av Finland och Sverige 1995 att alla 
färjor (men inte andra fartyg) skall ha en snabb 
räddningsbåt fom 1 juni 2000, som skall kunna sjösättas 
och sedan hämtas upp i svårt väder, Beaufort 6 med 
våghöjd 3 meter (trots att Estoniaolyckan skedde i 
Beaufort 7 med 4.3 meter våghöjd). Räddningsbåten skall 
skötas av två specialutbildade besättningar ombord, som 
bl.a. skall visa att de kan tippa en kapsejad räddningsbåt 
på rätt köl i svårt väder. Räddningsbåten skall kunna 
rädda en person som fallit i vattnet. 

Det finns idag, enligt uppgift bara en typ av räddningsbåt, 
som kan sjösättas och bärgas från en rullande färja i svårt 
väder med ett specialsystem installerat i aktern på färjan. 
Det är utvecklat av en firma på Åland. Alla världens färjor 
skall enligt IMO ha detta eller ett liknande system 
installerat 1 juni 2000.  

Figur 3.21.4 - Typisk, ny, snabb räddningsbåt på 
en färja. Kan ej sjösättas i svårt väder 

Men de flesta redare installerar bara en konventionell räddningsbåt - se figur 3.21.4 ovan - som ej kan sjösättas 
i svårt väder. Den sitter 11 meter över vattenlinjen och slås sönder mot fartygssidan när färjan rullar. 

Om man trots detta lyckas sjösätta båten, är den omöjlig att bärga och hissa upp igen i svårt väder. Båten är 
värdelös och uppfyller ej reglerna.Kostnaden för en ny räddningsbåt inklusive lyftanordning och dävertar ligger 
på cirka SEK 1 million, att utbilda två besättningar och två reservbesättningar - totalt 20 besättninsgmän per 
färja - uppskattas till SEK 300 000:- . Det innebär att världens färjeflotta skall investera cirka SEK 650 millioner i 
snabba räddningsbåtar under år 2000. Att en sådan räddningsbåt inte hade kunnat rädda en enda person vid 
Estoniaolyckan är en annan sak. Båten hade ju inte kunnat sjösättas! 
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En enkel analys visar att alla färjor kan rädda folk som fallit i vattnet med existerande långsamma livbåtar eller 
snabba räddningsbåtar installerade i sidan. Att dess båtar bara kan sjösättas och hämtas upp i Beuafort 4-5 
med våghöjd 1-2 meter är ett faktum som många sjöfartsadministrationer kommer att acceptera, dvs cirka 500 
nya räddningsbåtar kommer ej att installeras utan undantag beviljas, eftersom många färjor går där svårt väder 
är sällsynt. Det skall bli intressant att se hur svenska, estniska och finska sjöfartsinspektioner kommer att agera 
- kommer de att tvinga alla färjor på dessa länder att skrota de existerande räddningsbåtarna i sidan och tvinga 
rederierna att installera en ny räddningsbåt som sjösätts över aktern? Bidraget till ökad sjösäkerhet står ej i 
proportion till investeringen, och, tyvärr, inte ens de nya båtarna hade, som sagt, kunnat rädda en enda person 
vid Estoniaolyckan. Svaret kommer att ges under år 2000. Hittills har Sjöfartsinspektionen vägrat att uttala sig 
om nyttan av regeländringen. I de flesta fall verkar man godkänna existerande snabba räddningsbåtar som inte 
kan sjösättas och bärgas i Beaufort 6 med 3 meters våghöjd! 

IMO STOPPAR TRÄNING MED SNABBA RÄDDNINGSBÅTAR 2001 

Efter ett flertal olycksfall med snabba räddningsbåtar under 2001 varav flera med dödlig utgång 
rekommenderade IMO sina medlemmar att vid Hamstatskontroll inte kontrollera om färjornas besättningar 
hade övat med båtarna. IMO kan inte ändra sina SOLAS-regler, men det kan alltså rekommendera sina 
medlemmar att inte följa reglerna och be andra medlemmar inte stoppa fartyg pga reglerna ej följs 

I regeringens proposition 2000/01:137 lämnas förslag till nya bestämmelser om inledande kontroller och 
besiktningar av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg. I en paragraf om "Förbud mot 
användning av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg" sägs det: 

"Ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg skall enligt propositionen förbjudas att användas i 
reguljär trafik då kraven för sådan trafik inte är uppfyllda vid inledande kontroller eller då en flaggstat före 
utfärdandet av vissa certifikat och tillstånd skall samråda med värdstaten och detta inte har skett, men det saknas 
skäl att enligt 11 kap. 1 § fartygssäkerhetslagen meddela förbud för fartygs resa. Ett fartygs resa skall alltid 
förbjudas, om vad som framkommit om sjövärdighet, bemanning m.m. medför omedelbar fara för liv, fartyget, 
dess besättning eller passagerare".  

Eftersom snabba räddningsbåtar utför en livsfara för besättningen bör alltså antingen fartygets resa förbjudas - 
eller den snabba räddningsbåten tas bort. Vad gör då Sverige och Finland? 

IMO BESLUTAR 2004 ATT SNABBA RÄDDNINGSBÅTAR INTE ANVÄNDS SOM 

LIVRÄDDNINGSREDSKAP 

International Maritime Organization's Sub-Committee on Ship Design and Equipment 47e möte (DE 47) hölls i 
London från 25 februari till 5 mars 2004 med Mr. I. Ponomarev (Ryssland) som ordförande. En av frågorna att 
diskutera och besluta var punkt 7: 

REVIEW OF FAST RESCUE BOAT AND MEANS OF RESCUE REQUIREMENTS 
(Översikt av snabba räddningsbåtar och behov av livräddningsredskap) 

7.1 The Sub-Committee had for its consideration under this agenda item documents submitted by Finland (DE 
47/7), Sweden (DE 47/INF.4) and ICS (DE 47/7/1). (Underkommittén hade att bedöma rapporter från Finland 
(DE 47/7), Sverige (DE 47/INF.4) och ICS (DE 47/7/1)). 

7.2 The Sub-Committee discussed Finland's opinion that fast rescue boats should not be used as a means of 
rescue, ICS's analysis of the issues involved and the results of Sweden's study 'Improvement in safety and 
function of fast rescue operations' and agreed that: 

.1 fast rescue boats should not, as a rule, be regarded as means of rescue; and ... 
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(Underkommittén diskuterade Finlands uppfattning att snabba räddningsbåtar inte skulle användas som 
livräddningsredskap, ICS:s analyser av frågorna och resultaten från Sveriges studie 'Improvement in safety and 
function of fast rescue operations' och höll med om att: 

.1 snabba räddningsbåtar borde, som regel, inte betraktas som livräddningsredskap; och ... 

7.3 Having invited the Committee to note the above conclusions, the Sub-Committee considered that no 
further work on the item was necessary and agreed to recommend to the Committee the deletion of the item 
from the work programme.  

Vad är nu detta? De två länderna Finland och Sverige som skrev den falska slutrapporten om 'Estonia' (5) 1997 
och tidigare, 1995, rekommenderade att alla färjor borde ha snabba räddningsbåtar (vilket IMO antog som 
internationell lag), föreslår nu, 2004, att snabba räddningsbåtar är värdelösa (dödar och skadar sjömän) och 
inte bör betraktas som livräddningsredskap.Och DE Sub-Committee höll med! 

Är det inte vansinnigt? Snabba räddningsbåtar är naturligtvis utmärkta livräddningsredskap ... t.ex. på ankrade 
oljeplattformar och vid kustbaserade livräddningsstationer. Men på en ro-ro passagerarfärja till sjöss är en 
snabb livräddningsbåt en dödsfälla i hårt väder! 

Så vad händer nu? IMO:s DE Sub-Committee beslöt att avföra frågan från sitt program! Kommer IMO Marine 
Safety Committee att föreslå att snabba räddningsbåtar skall förbjudas på alla ro-ro passagerarfärjor, eftersom 
de inte är livräddningsredskap? 

TOKIGA REGELÄNDRINGAR 

Andra galna regeländringar beskrivs i kapitel 5 i (1). Ingen sjöfartsadministration har dock vågat föreslå 
rättelser hos IMO. 

En annan observation är följande: enligt slutrapporten (5) gick det visst att sjösätta viss livräddningsmaterial vid 
Estoniaolyckan - livflottar som sänktes ner till havsytan med dävertar. Dessa flottar kan ju inte manövreras 
själva utan driver och skall i princip bogseras i säkerhet av livbåtar vid evakuering. Det visar dock att helt runda 
gummiflottar 'studsar' mot fartygssidan i mycket hårt väder och kan sjösättas säkert. Det borde alltså vara 
enkelt att förstärka en existerande, långsam livbåts skavskydd (skates) så att även en normal livbåt kan 
sjösättas i hårt väder Beaufort 7-8 med vågor > 4.5 m. En sådan livbåt kan sedan plocka upp >100 personer i 
vattnet, dvs är mycket mera effektiv än en snabb räddningsbåt från ett assisterande fartyg, som bara kan 
plocka upp en, säger en, person, om den kommer fram i tid. Att livbåten sedan inte kan hämtas upp igen av 
moderfärjan i det svåra vädret är naturligtvis klart, dvs de som räddats i livbåten kan inte överföras till 
moderfartyget utan får stanna till vädret mojnar. En långsam livbåt kan ockå bogsera i säkerhet flera drivande 
flottar (det kan inte en snabb räddningsbåt), dvs kan komma till nytta om livflottar är på väg att driva upp på en 
klippig kust, etc. 

Samanfattningsvis kan alltså sägas att färjerederinäringen efter Estoniaolyckan stillatigande har accepterat 
ändringar i sjösäkerhetsreglerna som innebär investeringar för flera milliarder kronor. 

Slutsatsen är ändå att dessa investeringar inte skulle ha lett till att Estoniaolyckan undvikits. 

Förslag till enkla förbättringar av existerande utrustning struntar världens sjöfartsadministrationer i. En annan 
slutsats är att investeringarna ej står i proportion till en påstådd ökad sjösäkerhet, dvs de är helt enkelt 
felaktiga. 

I det sammanhanget är det obegripligt att svenska beslutsfattare vägrar att nya fakta om Estoniaolyckan 
utreds på nytt. Det finns internationella konventioner som säger att nya fakta om en olycka alltid skall 
utredas.  
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Lika obegriplig är de svenska, finska och estniska färjerederiernas tystnad och passivitet, eftersom deras 
passagerare skulle ha stor nytta av en ny utredning. En sådan utredning skulle kosta en bråkdel av vad 
färjeredarna redan betalat och skulle troligtvis visa att de flesta s.k. förbättringsförslagen för sjösäkerhet 
efter Estoniaolyckan var förhastade. 

  



538 
 

3.22 PERSONLIG SAMMANFATTNING AV HELA OLYCKAN. RÄDDA SIG DEN SOM KAN! 

M/S 'Estonia' var byggd i Tyskland med namnet 'Viking Sally' 1980 för skyddad kustfart mellan Stockholm och 
Åland. Varken rederiet eller den finska sjöfartsstyrelsen och den svenska sjöfartsinspektionen krävde därför att 
SOLAS alla sjösäkerhetsregler för internationell sjöfart uppfylldes. 

Det innebar, bl.a. att man installerade billiga livflottar av släng-över-bord typ, som inte gick att sjösätta med 
dävertar/kranar, vilket i sin tur innebar, att om fartyget skulle överges, passagerarna fick hoppa i sjön och 
simma till en ikastad flotte1.33 eller iland. Rädda sig den som kan! 

Man installerade också ett (för) stort antal dörrar i de vattentäta skotten under bildäck och dessa dörrar var 
öppna till sjöss, i strid mot alla regler, så att passagerare och besättning kunde förflytta sig mellan de vattentäta 
utrymmena under bildäck 1.23. Dörrarna kunde också öppnas, och hållas öppna, från en panel på bryggan, 
vilket var mycket ovanligt. Rädda sig den som kan! 

Finska sjöfartsstyrelsen utfärdade sedan ett certifikat som accepterades av den svenska sjöfartsinspektionen, 
eftersom man sedan en lång tid tillbaka hade en tyst överenskommelse mellan Sverige och Finland att inte 
ifrågasätta varandras felaktiga certifikat och livsfarliga bedömningar hur fartyg skulle utrustas. Det hela 
fungerade dåligt till 1994, eftersom ingen olycka hände, som testade säkerheten. Det hade varit bättre att en 
olycka hade hänt som hade avslöjat Finlands/Sveriges sjöfartsinspektioners inkompetens under tiden 1980-
1993. Rädda sig den som kan! 

Sally Line gick i konkurs i slutet av 80-talet och fartyget kom i bankens ägo, men drevs vidare av ett 
konkurrerande rederi. Det är sannolikt att fartygets underhåll då började minimeras - man gjorde enbart det 
som var absolut nödvändigt. Rädda sig den som kan! 

När Estline köpte fartyget 1993 och ändrade fartygets namn till 'Estonia' och bytte trad till Tallinn-Stockholm 
ändrade Estlands sjöfartsinspektionen inga säkerhetsarrangemang ombord. De flesta defekterna fanns ju där 
redan sedan 1980 - felaktiga vattentäta dörrar och livräddningsutrustning, etc. Kanske hade man lärt sig av 
Finland och Sverige att det gick att tolka reglerna hur som helst - billigt - och segla omkring sjöovärdigt. Det 
innebar bl.a. att fartyget fortfarande saknade regelmässig livräddningsutrustning och ordentlig vattentät 
indelning 1993 för fart över Östersjön. Rädda sig den som kan! 

En anledning var tydligen att de estniska myndigheterna inte hade aning om vilka sjösäkerhetsregler som gällde 
för passagerarfärjor i fart mellan Tallinn och Stockholm. Felen upptäcktes inte ens när rederiet skulle skriva 
ihop nöd- och evakueringsplanerna vid läckage och fartygets övergivande. Rädda sig den som kan! 

Anledningen till detta var följande:- Istället för att utveckla ett eget säkerhetssystem ombord tog Estline bara 
det tidigare (finsk- svenska Viking-)systemet - som var beskrivet på svenska, finska och engelska ombord - och 
menade att det var i ordning för den estniska besättningen på den nya traden Appendix 7. Men man översatte 
aldrig instruktionerna till estniska eller kontrollerade om de var OK. Rädda sig den som kan! 

Naturligtvis tränade man inte heller evakueringssystemet, för då skulle man ha upptäckt att det innebar att 
passagerare tvingades hoppa i sjön (sic) 1993, när fartyget skulle överges, vilket självklart inte var riktigt. Man 
skulle också ha upptäckt att det var helt fel att segla med vattentäta dörrar öppna till sjöss på Östersjön. Rädda 
sig den som kan!  

Det finns uppgifter att fartygets underhåll nu började bli eftersatt 1.46 - underhåll som tidigare gjorts på varv 
skulle utföras av besättningen, dvs inte alls. Rädda sig den som kan! 

Svenska fartygsinspektionen i Stockholm fann, enligt uppgift, aldrig några fel på 'Estonia' vid fem inspektioner 
1993/4 (och aldrig några fel 1980-1993). Svenska sjöfartsinspektionen godkände de facto systemet att 
passagerarna skulle hoppa i sjön vid fartygets övergivande vid en 'test' i Tallinn i januari 1993! Det troliga är nog 
att man fann andra fel vid senare inspektioner, men att inspektören beordrades av sina överordnade att inte 
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'bråka'. Fartygets rederiinspektör Ulf Hobro var också en tidigare anställd vid fartygsinspektionen. Efter olyckan 
gick Hobro under jorden för att senare återanställas vid svenska sjöfartsinspektionen i Stockholm 1999. Att 
fartyget var felutrustat med felaktiga rutiner noterades också av svenska fartygsinspektörer 1.1 fotnot, 1.23 
och 1.33 från Malmö strax före olyckan, men inget gjordes för att rätta till felen (31). Allt ovan är bevisbara 
fakta och det bidrog till att minst 852 personer dog när 'Estonia' sjönk! Rädda sig den som kan! 

När 'Estonia' på olycksnatten befann sig mitt ute på Östersjön sprang hon läck (vad som orsakade läckaget är 
okänt), troligtvis kl. 00.40 med en kraftig smäll och vatten forsade in i t.ex. stabilisatorrummet, saunan på däck 
0 och/eller i ett utrymme akterut.139 Detta observerades av den vakthavande besättningen, som inte visste hur 
man startade länspumparna. Man väckte då systemtekniker Sillaste, som gick ner och startade länspumparna 
1.3. Läckaget var betydande och översteg länspumparnas kapacitet och man beslöt att stänga dörrarna i de 
vattentäta skotten. Tyvärr gick inte detta att göra lokalt 1.23, 2.3, men troligtvis gjordes det centralt från 
bryggan. Senare anlände kaptenen till bryggan och informerades om läckaget och att de vattentäta dörrarna 
hade stängts. Farten sänktes troligtvis - det finna många uppgifter om att farten sänktes strax innan kl. 01.00 - 
men Kommissionen hävdar att fartyget höll 14-15 knops fart ända till ett par minuter efter slagsidan uppstod 
(kl. 01.15) baserat på tredjemaskinisten Treu's vittnesmål. Treu ljuger naturligtvis 1.48. Rädda sig den som kan! 

När kaptenen kontrollerade indikeringspanelen för de vattentäta dörrarna på bryggan, noterade han att 
indikeringen var både röd och grön för olika dörrar, dvs han fick intrycket att flera dörrar var öppna. När han 
då försökte stänga dessa dörrar, öppnade han i själva verket redan stängda dörrar, varvid vatten plötsligt 
spreds i flera utrymmen under bildäck. Det resulterade i en eller två kraftiga smällar ombord strax före kl. 
01.00. Ett par minuter senare förlorade 'Estonia' sin initialstabilitet, pga fria vätskeytor i kölsvinen, och 
gjorde en plötslig, våldsam överhalning till styrbord kl. 01.02, då folk kastades handlöst ner i lä 2.1, 2.16). 
Rädda sig den som kan! 

Slagsidan uppstod kl. 01.02-01.05 och fartyget var 90 grader på sidan kl. 01.30 antar författaren baserat på 
vittnesuppgifter - armbandsur som gick sönder, när skeppet var på sidan. Vad hände under dessa 25 minuter? 
Slagsidan kom så plötsligt att besättningen aldrig sänkte farten ytterligare manuellt - maskinerna stannade av 
sig själv - eftersom besättningen skräckslagen hängde fast vid konsoller och paneler, om den inte, som alla 
passagerare, omedelbart utrymde rummen där de befann sig. Slagsidan uppstod sannolikt med cirka 300-600 
ton vatten i tre utrymmen under bildäck - läckaget startade 00.40. Efter kraftig överhalning >30 grader kl. 
01.02-01.05 hamnade 'Estonia' med säg 15 grader krängning stabilt och med tre delvis vattenfyllda utrymmen - 
passagerare och besättning startade omedelbart - instinktivt - att evakuera - i första hand till däck 7 babord. De 
hade 10-15 minuter på sig att ta sig ut (inte fem som Kommissionen antytt!) - sedan började vatten spridas - 
genom öppna vattentäta dörrar i centerlinjen på däck 0 - ett utrymme i taget - vilket ledde till ryckvist ökande 
slagsida - säg - startande kl. 01.15 (också bevittnat). Det innebär att under 10 minuter hade många ombord tid 
på sig att ta sig ut - 25 grader slagsida var på gränsen att ta sig ut. Men de flesta behövde bara klättra upp en, 
två eller tre däck - bara de på däck 1 hade sex däck att klättra upp men det smala trapphuset till däck 4 hjälpte. 
Så hopplöst kan det inte ha varit att ta sig upp/ut. Rädda sig den som kan! 

Resonemanget är fortfarande hypotetiskt - men förklarar varför Kommissionen senarelade slagsidan till kl. 
01.15/6 - man ville bl.a. cyniskt minska tiden för utrymning - och man manipulerade vittnesmålen. Man ville 
kanske inte visa att fler människor kanske kom ut? Rädda sig den som kan! 

Det är teoretiskt möjligt att >500 personer lyckades lyckades komma ut på däck 7 under de första 15 
minuterna. Rädda sig den som kan! 

De flesta tvingades sedan att hoppa i sjön utan livvästar. Rädda sig den som kan! 

Vad baserar författaren dessa uppgifter på? Massor av överlevande måste ha sett hur många som befann sig på 
däck 7 babord kl. 01.15. Men inga frågor och svar finns om detta i polisens vittnesmålsprotokoll eller i Schagers 
rapporter 2.1. Mystiskt. Just detta faktum att vittnesmålen har redigerats till oigenkännlighet i slutrapporten 
(5) är anmärkningsvärt. Rädda sig den som kan! 

Det är nämligen möjligt att hävda att fler än 237 kom ut enligt slutrapporten (5). Överhalningen kl. 01.02-01.05 
orsakade ett enormt oväsen, dån, när allt löst trillade ner i lä och även passagerare hamnade där. Alla som var 
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vakna - klockan var midnatt svensk tid och ankomsten var kl. 09.00 svensk tid (resten av tiderna är estniska) - 
och det var säkert en majoritet vakna - man var fortfarande uppe eller på väg att lägga sig. Säg att 600 (av 989) 
personer var vakna och strax fattade att något var fel och att det gällde att komma ut. Säg att ytterligare 200 
vaknade och beslutade sig för att ta sig ut, så var 800 personer på väg ut kl. 01.05 -01.10. Rädda sig den som 
kan! 

Bevis 1 - många var helt nakna uppe på däck 7 - de sov när slagsidan uppstod och lämnade hytten direkt - hann 
inte klä sig - flera andra i hytter fick baxa bort bagage som blockerade hyttdörren och sinkade sig flera minuter. 
Bara riktigt gamla personer, mödrar och barn blev kvar i hytterna - alla andra försökte - och lyckades - utrymma 
skeppet. Rädda sig den som kan! 

Bevis 2 - man har bara sett ca 110 -120 kroppar ombord - de flesta i trapphusen. Hade man bärgat fartyget så 
hade man bara funnit dessa och kanske 80-90 till, dvs 200 (och sett att de flesta hytterna var tomma!). Det är 
en outtalad anledning varför man inte ville bärga vraket - det finns mycket få kroppar kvar där. Rädda sig den 
som kan! 

Det är alltså möjligt >500 kom ut fast det måste ha varit trångt på däck 7 babord! Ta RS, t.ex. 2.12. Han kom ut 
tidigt och har sagt mig att folk kom ut i flera minuter senare - de strömmade ut i grupper i aktra huvudtrappan 
där han var - de flesta kom nog ut ur midskepps trapphus - några i trapphuset förut och ett fåtal genom öppna 
däck akterut. Men visst fanns det plats för >500 på däck 7 babord som då var i lä. Det var trångt - folk klättrade 
upp till däck 8/9 med risk att rutscha i sjön åt styrbord - mot vind och vågor - eller ut på babordsidan - i lä. Det 
var kanske bara 400, men det räcker. Andra kanske kom ut på styrbordssidan - det var lättare. Rädda sig den 
som kan! 

När alla dessa personer senare hoppade i sjön - med eller utan flytväst - upptäckte de till sin fasa att de inte 
hade en chans att komma upp i dessa släng-över-bord- flottar (som borde ha slängts på soptippen och bränts 
för länge sedan). Kanten var för hög att ta sig upp - inte en chans, om man inte var elitgymnast eller hade 
jättetur - vågor som hjälpte till eller någon som drog upp en. Men de flesta hittade ingen flotte i mörkret! Och 
flottarna kom inte upp förrän babordssidan var under vatten (alla flottar på styrbordssidan hade utlösts 
tidigare - kl. 01.25 - när den sidan var under vatten - och blåst iväg). 500 man på babordssidan hade bara 30 
flottar att simma till! Det var rena turen om man kom upp i en flotte. De flesta var nog utan flyväst - det fanns 
inte flytvästar åt alla i några skåp på däck 7. Rädda sig den som kan! 

De sista som var ombord på 'Estonia' innan hon sjönk satt på slaget mellan babords sida och botten och kunde 
se de andra färjorna i norr. Sedan slog aktern i botten ca kl. 01.32 och fören kom under vatten kl. 01.35 - 
'Estonia's sista resa var till ända! Rädda sig den som kan! 

Anledningen att Kommissionen minimerat antalet som kom ut till räddade och officiellt uppfiskade är att man 
inte vill meddela att livflottarna var livsfarliga! De fungerade inte! De var aldrig meningen att de skulle 
användas. De var där som dekoration. Värdelösa. Rädda sig den som kan! 

De flesta som hoppade i sjön kanske drunknade, sjönk , redan kl. 01.30 - 02.12 - innan 'Mariella' anlände. 
Vattnet var kallt, vågorna var höga. Rädda sig den som kan! 

Bara 100 kroppar hittades flytande dagarna efter olyckan! Vart tog resten vägen - 200-300 om >500 kom ut? 
Inte en enda har hittats - enligt uppgift! De drunknade alltså - utan flyväst hade de sjunkit för att sedan flyta 
upp fyra veckor senare, pga gasutveckling inne i kroppen. Med flyväst borde de ha flutit. Men författaren tror 
inte alla fick flytväst på sig - det var en enda röra på däck 7 babord mellan kl. 01.15 - 01.30. Bara de hundra 
första - inkl. RS och hans kompisar och Y fick flytväst på sig. Resten slogs om flyvästarna. Rädda sig den som 
kan! 

Säg att det var de med flytväst som plockades upp (och döda i flottar) cirka 92-94. Plockade sedan 
Kommissionens folk (finnarna) upp flera kroppar tre veckor senare utan att meddela de anhöriga? Nej - de 
borde redan ha flutit in på estniska kusten. Och där hittade man ingenting enligt uppgift. Inte en kropp! Flottar, 
EPIRBS, båtar, tomma flytvästar - ja - men inte en enda kropp. Det är nästan för bra! Det får en att fundera. 
Rädda sig den som kan! 
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Anledning? - om bärgare flera veckor senare plockade upp säg 300 kroppar på estniska kusten skulle anhöriga 
och andra börja undra - varför? Så det skedde inte! Rädda sig den som kan! 

Alltså - då slagsidan uppstod kl. 01.02-01.05 och slagsidan var 90 grader kl. 01.30, så hade alla ombord faktiskt 
kanske hela tio minuter på sig mellan kl. 01.05 och 01.15 - slagsida 15 - 25 grader - att ta sig ut. Säg att det kom 
ut 150 personer före kl. 01.10 - alla som var i barer, etc. - det tog dem fem minuter - nästa minut, kl. 01.11 - 
100, sedan 80 kl. 01.12, 60 kl. 01.13, 50 kl. 01.14, 40 kl. 01.15, etc från hytter - det måste ha varit segt på slutet, 
så kan teoretiskt 400-500 ha kommit ut. Det är en makaber aritmetik. Men författaren tror att de flesta kom ut. 
Rädda sig den som kan! 

Finns det bevis att man hittade kroppar tre veckor senare? Letade man? Jo - fartyg var ute hela tiden och 
letade bl.a. efter visiret - men alla kroppar hade förts bort av strömmarna och borde ha spolats upp på Estlands 
kust i slutet av oktober. Vad hände i Estland i slutet av oktober? Officiellt har bara en kropp spolats upp där, 
tror författaren - ett år senare. Rädda sig den som kan! 

Det finns rimliga skäl att tro att flera än 237 kom ut. En anledning att mörklägga och förhindra detta faktum (att 
>500 kom ut) att komma ut är att det visade att evakuering ägde rum under 10-15 minuter kl. 01.05 - 01.15/20 
(och inte som Kommissionen säger fem minuter - mellan kl. 01.15-01.20). En annan anledning var att 
mörklägga faktumet att livflottarna var värdelösa (och livvästarna) - tänk om man hittat 300 drunkande utan 
flytväst? Det skulle bli ett ramaskri. Så flera hundra personer kom kanske ut, kastade sig i sjön och drunknade. 
Slutrapporten säger naturligtvis inte det. Att de drunknade sedan hittades när de flöt upp tre veckor senare är 
troligt. Kanske de då fiskades upp och sänktes igen till sjöss för att förhindra frågor. Framtiden får ge svaret på 
den frågan. Rädda sig den som kan! 

Men låt oss fortsätta dramat ombord kl. 01.05. Besättningen girade fartyget upp mot vind, dvs girade söderut 
för att minska slagsidan - sedan lämnade besättningen maskinrummet och kanske bryggan. Men slagsidan 
ökade och, när fartyget hade 40-50 graders slagsida, kunde visiret ha slagits av cirka kl. 01.16, dvs visiret flata 
sida slog rätt i havet och visiret slogs bort i sidled (denna hypotes grundas på antagandet att visirpositionen 
uppgiven av Kommissionen är riktig - det finns naturligtvis många uppgifter att visiret satt kvar när färjan sjönk 
och att visirpositionen är falsk). Låsen och gångjärnen hade liten styrka i sidled.140 Då hade 'Estonia' kurs 135°, 
dvs var nästan på väg tillbaka mot Tallinn igen. Färjan girade sedan ytterligare och det innebar att fartyget 
sedan sjönk 1.570 m öster om visiret 1.14, 2.25. Men visiret drog aldrig ut rampen och stora mängder vatten 
kom aldrig in på bildäck 3.10. Visiret var troligtvis delvis vattenfyllt före olyckan - det läckte också - så när 
skeppet fick slagsida och vattnet hamnade i visirets ena sida, så rann litet vatten in vid rampen, som var skev 
och otät i sin övre del. Detta noterades av tre besättningsmän i maskinkontrollrummet, precis innan de rusade 
upp till öppna däck cirka kl. 01.03, dvs minst 13 minuter innan visiret föll av. Det är naturligtvis möjligt att 
visiret inte alls trillade av kl. 01.16 utan hängde kvar på stäven, tills fartyget hade helt stannat och drev på sidan 
med >90 graders slagsida. Visiret kunde ha trillat av strax innan fartyget sjönk och borde då ha hittats strax 
bredvid vraket 4.3, 4.4. Rädda sig den som kan! 

Det är vidare möjligt att last på bildäcket försköts mot styrbord och tryckte sönder stålplåten i överbyggnadens 
sida. Det kan möjligtvis förklara uppgifter om att 'Estonia' befanns skadad i styrbordssidan över däck 2, som ju 
var >2 meter över vattenlinjen, dvs en skada som uppstod som resultat av den ursprungliga olycksorsaken - 
läckaget. Att Mayday sändes så sent beror nog på att besättningen på bryggan först evakuerade den och tog sig 
ut på öppna däck efter att ha girat. Sedan stabiliserades situationen under ett par minuter och det troliga är att 
några återvände till bryggan för att sända Mayday - de omkom sedan. Rädda sig den som kan! 

Sedan läckte mera vatten in akterut och spreds genom de öppna vattentäta dörrarna så att fartyget sjönk med 
aktern först. Just det faktum att fartyget sjönk med aktern först tyder på ett stort läckage och öppna vattentäta 
dörrar i skotten akterut. Tre statsministrar sammanträdde samma dag 1.2, 4.4 och en kommission utsågs. Vad 
statsministrarna talade om och vilka instruktioner som verkligen gavs till kommissionen är oklart, men det 
torde ha varit klart att esterna och finnarna då eller senare meddelade att fartyget hade sjunkit, pga läckage, 
kanske flera läckage i för och akter. En estnisk besättningsman hade ju meddelat finsk polis att fartyget var läck 
1.3. Bidragande orsaker var att fartyget var felutrustat och dess underhåll eftersatt och att besättningen 
saknade korrekta nödinstruktioner. Av någon anledning ville man inte meddela detta till allmänheten. Estland 
hade de facto sänt ett icke sjövärdigt fartyg till sjöss och läckage, som borde ha klarats av, hade utvecklats till 
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en katastrof av ohyggliga proportioner. Allmänheten hade rätt att vara upprörd. Tydligen beslöt man att 
mörklägga orsaken av politiska skäl - Sveriges vice statsminister Odd Engström antydde det 1998 1.35. 
Mörkläggningen underlättades av det faktum att visiret hade delvis slagits av. Kommissionen beslöt alltså 
blixtsnabbt att skylla olyckan på dåligt väder, felaktiga visirlås och att visiret hade trillat av och att vatten 
kommit in på bildäck och hade sänkt fartyget. Det var ett djärvt drag, eftersom man meddelade det, när man 
ännu, enligt uppgift, inte hade lokaliserat visiret 1.4. Sedan hittade man visiret på helt fel ställe 1.14. Resten av 
händelseförloppet är beskrivet i denna bok. Rädda sig den som kan! 

De fyra överlevande besättningsmännen - nyckelvittnena - tvingades att manipulera sina vittnesmål. 
Kommissionen snurrade sedan in sig i en nät av lögner och motsägelsefulla uppgifter bl.a. om stabiliteten, men 
man räknade iskallt med att den okunniga allmänheten aldrig skulle upptäcka lögnerna. Press och massmedia 
hjälpte gärna till att sprida felaktiga uppgifter 1.44. Att dyka ner och undersöka vraket ordentligt var inte att 
tänka på. 

SVENSKA DYKARE SPRÄNGDE LOSS VISIRET UNDER VATTEN 

Troligtvis hade man funnit visiret vid vraket redan den 30 september och filmat det den 2 oktober 1994 och 
svenska dykare hade troligtvis sprängt och dragit loss visiret mellan den 2-9 oktober, så att man kunde filma 
förskeppet utan visir den 9 oktober. Men troligtvis hade man sprängt ett stort hål i styrbords frontskott, så att 
man fick censurera och redigera dykfilmerna för att inte visa det. Resultatet av den enda dykundersökningen 
förfalskades 1.16, 3.10, dvs helt lögnaktiga dykuppgifter meddelades av svenska sjöfartsverkets Johan 
Fransons's dykare för att stötta kommissionen. Franson sände sedan förljugna rapporter till svenska regeringen 
och till det s.k. Etiska Rådet, som sedan rekommenderade att vraket och kropparna skulle ligga kvar (som på en 
skräphög). Alla personer som ifrågasatte den officiella olycksorsaken motarbetades och tystades effektivt. Det 
var lätt i Sverige, Finland och Estland, eftersom experterna oftast var anställda i rederier eller högskolor, som 
var beroende av de statliga myndigheterna. Ett budskap om att hålla tyst gick ut, vilket bekräftas av att ytterst 
få experter i Skandinavien uttalar sig om Estoniaolyckan och slutrapporten. Själv arbetade författaren långt 
borta i Medelhavet och Röda Havet och undrade varför 'Estonia' sjönk. Kunde samma sak hända författarens 
färjor? Men man håller tyst i Sverige till de överlevandes och de anhörigas förtvivlan. Bara ett fåtal s.k. experter 
har dock officiellt ställt upp och försvarat olycksutredningen och dess resultat, men de är alla insyltade i 
utredningen och gör ett pinsamt intryck när de uppträder. Rädda sig den som kan! 

Tyvärr kommer tydligen ingen ansvarig att någonsin erkänna att man mörklade olyckan. Det innebär att 
liknande olyckor kommer att hända i framtiden, om inte utredningen görs om enligt IMO Resolution A.849(20), 
Annex paragraf 13 (Förordet), som just stadgar att olycksutredninger skall återöppnas när nytt bevis, som 
kullkastar tidigare slutsatser, presenteras. Rädda sig den som kan!  

Varför är svenska Riksdagen, regeringen, myndigheter och rederier rädda för verklig sjösäkerhet? 

Strax innan femårsdagen av olyckan presenterade den finska kommissiongruppen ett memorandum (27) som 
plötsligt kastade många slutsatser över ända 4.1! Rädda sig nu den som kan! 

--- 

139 En alternativ teori är att explosioner uppstod, pga svetsning ombord. I februari 1994 hade 'Estonia' tagits ur drift och under tre dagar 
installerades nya fenstabilisatorer genom att skära stora hål i sidan. Det gamla systemet att förhindra rullning i grov sjö togs sedan ur drift. 
Det kallades Rollnix och bestod av en stor tvärsgående tank - >400 m3 - där >300 ton vatten forsade fram och tillbaka och dämpade 
rullningen. Det är möjligt att bränsle läckt in i denna tomma Rollnix-tank och att man svetsade för att laga läckan, men att man inte 
observerade att luften innehöll explosiv gas. Då uppstod två explosioner som uppfattades av många överlevande strax före kl. 01.00, vatten 
forsade in i den öppna Rollnix-tanken och kraftig slagsida uppstod plötsligt kl. 01.02. Sedan sjönk när vattnet spred sig i maskinrummet och 
genom öppna vattentäta dörrar. Besättningen lyckades bara få igång en länspump men misslyckades att stänga de vattentäta dörrarna - 
sedan övergav man maskinrummet, eftersom 'Estonia' då var dödsdömd. 'Estonia' hade två svetsare ombord - Märtson och Siljajev - vars 
arbetsuppgifter ombord aldrig förklarats i slutrapporten. De båda överlevde 1.42. 

140 Att visiret verkligen föll av är otroligt, eftersom det hölls fast av två gångjärn med en total brottstyrka cirka 700 ton i längsled och 
Kommissionen säger 1.19 att gångjärnen verkligen drogs sönder utåt, mot vågorna, av en momentan överbelastning i längsled. Det 
scenariot ger upphov till idén att det var en explosion mellan visir och ramp som fick visiret att falla av (flyga iväg?), och som tryckte in ock 
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knäckte rampen. Det är svårt att säga om gångjärnen gick av i sidled eller längsled. Författaren anser det var i sidled. Se också diskussionen 
i 3.9.  
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SAMMANFATTNING AV DEL 3 - YTTERLIGARE 14 BEVISADE FAKTA ATT UTREDA 

1. Kommissionens beskrivning av visir och ramp och deras konstruktion, funktion och skador är fel.  

2. Ritningar saknas i slutrapporten.  

3. Tyskarnas beskrivning av visir och ramp och deras konstruktion, funktion och skador är också fel. 

4. Tyskarna har presenterat en helt annan förklaring till olyckan. Kommissionen har inte ens behagat 

nämna denna förklaring i sin slutrapport, och varför den är fel. 

5. En färja sjunker inte om visiret faller av och drar ut rampen. Trots att slutrapporten (5) hävdar just 

det, så finns det inte ett enda bevis för den saken. Att Kommissionen har fel och att slutrapporten 

(5) är rent trams bekräftas av att Kommissionen vägrar att rätta till felen. 

6. Som tur är finns det klara bevis att rampen aldrig var öppen. Förpiksdäcket är oskadat, vilket alla 

foton av vraket visar. Det innebär att visiret aldrig slog upp och ner mot det däcket, när visiret var 

påstått löst. Det innebär vidare att rampen aldrig föll ner och slog emot förpiksdäcket.  

7. Videofilmer från oktober 1994 visar att rampen är stängd, medan videofilmer från december 1994 

visar att rampen är delvis öppen, dvs dykarna bräckte upp rampen. Och nu senast har det visats att 

låsen ej rivits upp! 

8. Videfilmerna från oktober och december 1994 visar ej heller styrbords frontskott, där en stor 

oförklarad skada befinner sig. 

9. 'Estonia' sjönk nog för hon sprang läck, vilket besättningen inte kunde kontrollera. Författaren tror 

att den manipulerade kontroll- och indikeringspanelen för de vattentäta dörrarna på bryggan 

spelade den avgörande rollen. Inspektör G. Zahlée har vittnat att det gick att fjärröppna de 

vattentäta dörrarna från bryggan, vilket inte var tillåtet. Indikeringen var också förvirrande. Dessa 

fakta plus all annan information om de vattentäta dörrarna förtigs i slutrapporten. 

10. Tyskarna anser numera att 'Estonia' utsattes för ett attentat som ledde till läckage. 

11. Tyskarna anser sedan att 'Estonia' inte var sjövärdig, dvs ej uppfyllde krav och regler för en säker 

resa, vilket ledde till själva olyckan. Att läckage under vattenlinjen bidrog till olyckan torde vara 

klart. 

12. Ann-Louise Eksborg inte bara vägrar att besvara frågor om olyckan. När hon uttalar sig i massmedia 

sprider hon medvetet felaktig information om slutrapporten och vad man utredde och 

utredningsresultat. Hon går inte att rubba - SHK är inte intresserad av 'Vad hände?', 'Varför hände 

det? och 'Hur undvika att händelsen upprepas? - svaren på tre frågor som alltid borde ställas vid en 

haveriutredning. 

13. Hypotesen att visiret sprängdes och drogs loss under vatten efter olyckan bör utvärderas. 

14. En ny utredning borde undersöka om 'Estonia' var läck. En enkel kontroll är först att undersöka 

rampens kondition. 
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'Jag kommer aldrig att kunna förlika mig med att man aldrig kommit fram till en rimlig förklaring till olyckan. Eller över att 
inga utredare frågat oss som var med hur vi upplevde katastrofen. Eller över alla misstag som begåtts under de här åren. 
Jag kommer aldrig att kunna godta att ingen ny utredning tillsätts'.  

Kent Härstedt, överlevande och riksdagsman (s), 990927 (i Aftonbladet)  

'The lying. A river of lies. Translating the truth into a lie. Translating one lie into another lie. The competence people display 
in their lying. The skill. Carefully sizing up the situation and then, with a calm voice and straight face, delivering the most 
productive lie. Should they speak even the partial truth, nine times out of ten it's on behalf of a lie'.141  

Philip Roth i 'I Married A Communist', 1998  

'Vi kan inte åstadkomma sanningen, utan vi kan åstadkomma förtydliganden, bättre struktur på den information som finns. 
Sanningen i förfluten tid är alltid svår att åstadkomma och den kräver att man har fullständigt underlag på alla punkter och 
sådant fullständigt underlag finns inte'.  

Björn Körlof, generaldirektör för Styrelsen för Psykologiskt Försvar , 010423 (i Sv. Radio)    

 

DEL 4. ESTONIA I FRAMTIDEN - KONSPIRATIONEN 

4.1 FÖRSLAG OM SPRÄNGLADDNINGAR PÅ 'ESTONIA' OCH VARFÖR 

Under åren 1998/9 började uppgifter spridas 3.18 att sprängladdningar hade bidragit till 'Estonia's förlisning. 
Mystiska boxar och paket hade setts på de frisläppta videofilmerna, vilka Kommissionen ej behagat förklara i 
(5). Den finske gruppledaren Lehtola gick först ut i pressen i augusti 1999 och avfärdade det hela som tyskt 
advokatyr, mm.142 Den finska gruppen av tidigare kommissionsmedlemmar, Lehtola, Iivonen och Karppinen 1.5 
gick sedan den 24 september 1999 ut med ett officiellt memorandum (27) på engelska, presenterat vid en 
presskonferens i Tallinn, som avfärdade alla uppgifter om bomber som felaktiga enligt deras uppfattning. Det 
intressanta är inte att finnarna säger att uppgifterna om bomber är fel eller att det var beklagligt att föremålen 
ej bärgades. Som argument använder finnarna uppgifter som aldrig tidigare meddelats eller publicerats i 
slutrapporten och naturligtvis gamla, vilseledande uppgifter (5), och det är intressant. Memot lyder i svensk 
översättning143: 

"Under det senaste året har europeiska media presenterat förslag att sprängladdningar eller bomber skulle ha 

placerats ombord på 'Estonia' innan (sic) hon kapsejsade (sic) och sjönk den 28 september 1994. Svenska TV-4 

rapporterade i ett program den 10 augusti att den tyska expertgruppen … kommer att meddela i sin rapport … att 

en sprängladdning har hittats i Estonias skrov (sic) … Redan tidigare i december 1998 publicerade Aftonbladet 

nyheten att det finns ett misstänkt föremål ovanför ett fönster i Estonias sida.  

Misstänkt orangefärgat föremål i Estonias rampöppning 

… TV4 visade … en bild av ett föremål som sägs vara en sprängladdning. Bilden är tagen från en videofilm som 
visar Estonias vrak. Videon togs av finska kustbevakningen för Kommissionens räkning … föremålet som anses 
vara en bomb är orangefärgat … föremålet kallas senare en 'låda'. 'Lådan' ses klart på bilder tagna den 9 oktober 
1994 kl. 23.16 … 

Den finska gruppen … har studerat videofilmerna för att bedöma vad 'lådan' kan vara. Följande slutsatser kan dras 
… 

När bilden tas undersöker ROV'n … utrymmet mellan färjans skrov (sic) och den delvis öppna rampen på babords 
sida. Visirets och rampens sidolås befinner sig i nära platsen. Fartygets förtöjningsrep kan ses nära lådan gå ut 
genom rampöppningen. Baserat på de synliga förtöjningsrepen och skuggorna sitter lådan inte fast varken på 
skrovet (sic) eller rampen …  
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När Estonia sjönk …lösa flytande föremål … madrasser, presseningar och träpallar …drev med det stigande vattnet 
mot öppningarna vid rampsidorna. Vissa föremål kom ut medan andra förblev instängda vid sidorna. 

Det är känt baserat på videofilmer att träpallar flöt upp mot bildäckets bog. Under dykoperationerna av … 
Rockwater A/S dykare i december 1994 fick man flytta på träpallar för att komma fram. 

Efter olyckan sågs en träpall i ett serviceutrymme vid sidan av rampen . Den kan ses på en video … daterad 2 
oktober 1994, kl. 14.33. … bottens sidobräder och förbindelselklossar är försvunna … 

… lådans storlek … överensstämmer väl med träpallens förbindelsekloss … 

De bedömningar som görs ovan stöder starkt antagandet att 'lådan' är en del av en skadad träpall - en 
förbindelsekloss och en brädbit … 'Lådans' okontroversiella (uncontroversial?) placering i rampöppningen utesluter 
(closes out?) alla teorier i media att det skulle vara ett föremål fäst till skrovet (sic) med en magnet. Inga 
indikationer av föremål med sprängämnesanknytning har observerats i närheten av 'lådan'.  

Föremålet funnet på Estonias sidofönster som anses vara en sprängladdning 

… En bild av ett föremål som anses vara en sprängladdning är på en videofilm tagen … 3 december 1994 kl. 
18.32/3. … Den finska gruppen har försökt ta treda på vad föremålet kunde vara … föremålet var inte på platsen 
efter olyckan den 2 oktober 1994. … Den finska gruppens antagande är att föremålet är ett vikt, lätt plasttäcke - 
en pressening - som av något skäl drivit med strömmarna ovanför fönstret … Under olyckan kunde det inte ha varit 
på samma plats som den 3 december. 

Avslutande anmärkning 

Slutsatserna som presenterats i Kommissionens slutrapport är fortfarande fullt giltiga och enligt vår uppfattning 
kan en explosion som en möjlig eller bidragande olycksorsak totalt uteslutas."  

Ovan nämnda bilder är inte medtagna i denna bok. De finns på internet. 

VILSELEDANDE UTTALANDE 

När man läser ovan uttalande skall man ha flera saker i minnet 1.14. Uttalandet görs av Kari Lehtola, som redan 
i oktober 1994 uppgav falsk vrakposition, etc. och Tuomo Karppinen, som tillsammans med Börje Stenström 
såg filmer på visiret en vecka innan det officiellt hittades, och av Heimo Iivonen, som såg till att Utöplotten 
försvann, etc. Dessa fyra personer kan ej numera anses ha allmänhetens förtroende. 

Naturligtvis hade inte europeiska media meddelat att sprängladdningarna hade placerats på 'Estonia' 'innan' 
kapsejsningen. Media hade meddelat att observatörer av filmer tagna efter kapsejsningen funnit något som såg 
ut som sprängladdningar på vraket. Samma observatörer hade också noterat skador på vraket som kunde ha 
uppstått, pga sprängningarna, vilket Lehtola & Co. inte nämner. Alla dessa skador är belägna i 'Estonia's 
överbyggnad, som ej kan ha orsakat sjunkningen. Det finns inga uppgifter att sprängskadorna skulle ha uppstått 
när 'Estonia' fortfarande fortfarande flöt 'innan' olyckan ägde rum. Det är betydligt sannolikare att skadorna 
uppstått efter olyckan hänt, under vattnet! Varför? Ja, varför inte när/om någon försökte lossa visiret från 
vraket och öppna rampen efter olyckan. 

Fyra gånger säger Lehtola att den orangefärgade 'lådan' skulle sitta på 'Estonia's skrov ('hull' på engelska). I 
verkligheten sitter 'lådan' cirka fyra, fem meter över skrovet i överbyggnaden på babords sida. En 'bomb' i 
denna position kan ej bidraga till att sänka 'Estonia' - enbart skada överbyggnaden för att lossa visiret - under 
vatten efter olyckan? På motsvarande styrbordssida finns ett jättelikt sprängt hål i överbyggnaden 3.10 som 
Kommissionen censurerat. Lehtola och Karppinen har i andra sammanhang meddelat att styrbordssidan är 
oskadad! Enligt Lehtola och Karppinen finns det ingen sprängd skada styrbord! 
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DEN ORANGA 'LÅDAN' - REDIGERADE FILMER 2 OCH 9 OKTOBER 1994 

Den oranga 'lådan' ses alltså på en film av babords frontskott i överbyggnaden daterad den 9 oktober 1994 
tagen med en ROV från 'Tursas', där Karppinen var ombord. Karppinen meddelade då Stenström att man hade 
filmat både visiren (sic) och rampen, etc. De officiella filmerna visar inte det sprängda hålet i styrbords förskott 
- alla filmsekvenser av det området i filmen den 9 oktober är bortredigerade/bortklippta. Det är sannolikt att 
fem svenska dykare 1.16 redan hade dykt på vraket innan den 9 oktober. Varför dessa dykare sattes in är 
oklart, men en förklaring kan vara att Kommissionen hade med hjälp av sonar lokaliserat visiret vid förskeppet 
redan den 30 september och att visiret hade filmats första gången den 2 oktober med ROV och att dykarna helt 
enkelt sprängde loss visiret från överbyggnaden. 

Kommissionen hade sedan den 4 oktober 1.4 meddelat att visiret hade trillat av 38 minuter innan 'Estonia' 
sjönk, dvs det kunde inte vara möjligt att visiret skulle hittas vid fören. Filmen den 9 oktober togs för att 
verifiera resultatet och filma de delar av färjan som tidigare doldes av visiret. 

Vraket hittades enligt uppgift den 30 september 1994 med ca 120° slagsida på botten och vi får förmoda att det 
lösa visiret hängde kvar från backdäcket (överbyggnadens 'tak) fasthållen av styrbords lyfthydraulik och vilande 
mot fartygssidan och andra delar av fartyget - det kunde Kommissionen se på sonarbilderna och de 
oredigerade ROV-filmerna. Visirets bottenlås var aldrig låst utan skadat innan olyckan 3.7, och, när fartyget 
sjönk, hade sidolåsen ryckts loss, men visiret hängde fortfarande kvar med hjälp av styrbords lyfthydraulik - 
förpiksdäcket var synligt och oskadat och med det tidigare skadade Atlantlåset väl synligt, men visiret hängde 
vid sidan av. Det hade finnarna filmat med ROV den 2 oktober och därför är den filmen senare redigerad att 
inte visa visiret. Finnarna hade, enlig egna uppgifter, även filmat det skadade backdäcket den 2 oktober 3.10 på 
babords sida och man får intrycket att det rivits upp av visirets hydraulik, och att visiret skulle ha trillat av 
tidigare, men bildernas kvalitet är urusel och de angivna uppgifterna relativt förvirrande - vi ser enbart 
närbilder av babordssidan tagna ca 30 cm från vraket. Alla filmsekvenser av styrbordssidan tagna den 2 oktober 
är även de bortklippta/censurerade. Men numera - efter privatdykningen 2.24 i augusti 2000 - finns det bevis 
för skador i överbyggnadens förskott vid styrbordssidan av rampen som Kommissionen ej redovisade. 

Den oranga 'lådan' på förskottets babordssida ses/finns ej på filmen den 2 oktober men finns där på filmen 
den 9 oktober 1994. I båda filmerna är alla filmsekvenser av styrbordssidan bortklippta. Det är 100% säkert 
att filmerna redigerats, dels att först ej visa visiret, dels senare att ej visa det sprängda hålet på 
styrbordssidan! 

VISIRET SPRÄNGDES LOSS UNDER VATTEN 

De svenska dykarnas uppgift vid vraket i början av oktober 1994 var helt enkelt att få loss visiret vid 
styrbordssidan, så att det verkligen skulle lossna från vraket och falla till botten och lämna förskeppet fritt? 
Sedan kunde man genom att manipulera vrak- och visirpositioner och redigerade ROV-filmer ge sken av att 
visiret hade trillat av någon annanstans. Sedan skulle man bärga visiret vid vraket (som då enligt uppgift 
'isolerats' 2 111 m åt nordost av Lehtola) och sedan var det lilla problemet löst - visiret hade trillat av 'en sjömil 
väster om vraket', som man uppgav den 18 oktober 1994. Författarens uppgifter om visir och vrak, etc. i del 1 
skulle kunna passas in i ett logiskt mönster. 

Genom att applicera sprängladdningar på överbyggnaden i förskeppet - i detta fall på rampkarmen - skulle man 
åstadkomma en tryckvåg som lossade visiret från överbyggnaden. Det var alltså fem svenska dykare som gjorde 
jobbet och författaren förmodar att man använde svensk militär standardutrustning som används av röj- och 
räddningsdykare. Röjdykare använder relativt små, men effektiva, sprängladdningar som kan detonera under 
vatten. Dessa används att spränga t.ex. fientliga minor under vatten, etc. Den oranga 'lådan' på 'Estonia' skulle 
alltså helt enkelt vara en sprängladdning av svenskt ursprung och som av misstag glömdes kvar, eller ej 
detonerade nere på vraket efter ett lyckat försök att få loss visiret! Uppdraget hade ju lyckats - visiret var loss - 
men man glömde kvar en sprängladdning. 

Man hade också sprängt för mycket och orsakat en stor öppning i styrbords frontskott i överbyggnaden strax 
över sidolåset 3.10! Den fick man dölja genom att redigera filmerna. Troligtvis drog man till sist loss visiret från 
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vraket - de skadade gångjärnen och obefintliga skrapmärken på vissa delar och skrapmärken och skador på 
andra delar tyder på det. Svenska myndigheter fick sedan övervaka dykningarna i december 1994 och 
sommaren 1996 för att se till att inga bilder eller uppgifter om den sprängskadade överbyggnaden kom till 
allmänhetens kännedom. 

Den svenske utredningsledaren Olof Forssberg var tidigare rättschef vid svenska 
försvarsdepartementet. Det var naturligtvis en bagatell för honom att ringa upp lämpliga personer 
där för att beordra ut personer ur flottan (t.ex. Frank Rosenius och Håkan Bergmark), som kunde 
hjälpa till med att spränga bort visiret. Svensk dykning vid vraket mellan den 2-9 oktober 1994 
kunde, om de upptäckts, ju lätt förklaras med utredningstekniska skäl fast i verkligheten 
rapporterades de aldrig. Och naturligtvis skulle svensk allmänhet aldrig tro en svensk dykare, om 
denne senare vittnade om ovan - det hela verkar ju science-fiction. Om dykarna fattade vad de höll 
på med är oklart - de fick kanske förklaringen att de skulle hjälpa till med att förklara olyckan genom 
att lossa visiret eller rampen så att man kunde komma in i vraket, etc.? 

 
Men det borde vara enkelt att ta reda på vilken typ av sprängskott svenska röjdykare använder vid sprängning 
av undervattensminor- ser de ut som den oranga 'lådan'? 

Finnarnas andra filmning av vraket med ROV den 9 oktober 1994 var sedan nödvändig för att konfirmera 
resultatet - att visiret hade avlägsnats, dvs lossnat och hamnat på botten under fören. Karppinen var ombord 
på 'Tursas' för att se att allt gick rätt till 1.14. Naturligtvis filmade man även visiret på havsbotten under 
förskeppet. 

ENDA FÖRKLARINGEN 

Det finns ingen annan förklaring till att finnarna fotograferade 'Estonia' två gånger - först den 2, sedan den 9 
oktober 1994. Enligt de redigerade, officiella filmerna filmade man ju samma saker. Enligt författarens 
uppfattning visade filmen den 2 oktober att visiret hängde kvar vid överbyggnaden i fören vilket senare har 
redigerats bort. Filmen den 9 oktober kunde sedan visa delar av fören som tidigare skymdes av visiret, t.ex. 
översta backdäck med visirgångjärn, etc. men att visiret var då avlägsnat. Man filmade även visiret på botten 
den 9 oktober, men den filmsnutten har naturligtvis redigerats bort. Naturligtvis filmade även de svenska 
dykarna sina aktiviteter. 

IDIOTISK KONSPIRATIONSTEORI - VISIRET SPRÄNGT BORT ' INNAN' OLYCKAN 

Det är naturligtvis otänkbart att en eller flera små sprängladdningar mellan visir och ramp i överbyggnaden 
skulle kunna ha sänkt en flytande och upprätt 'Estonia' som tyskarna - och diverse konspirationsteoretiker - 
tror 3.18. En explosion i det utrymmet högt ovan vattenlinjen innan fartyget sjönk hade ju faktiskt bidragit 
till att klämma fast rampen i sin karm och göra den ännu vädertätare, även om visiret hade blåsts bort. Ingen 
terrorist kan ha varir så idiotisk att denna hade smugit sig in i utrymmet mellan visir och ramp och installerat 
sprängladdningar där.  

Den enda rimliga förklaringen är faktiskt - iskallt logiskt - att de små sprängladdningarna apterades under 
vatten efter olyckan för att avlägsna visiret och stödja Kommissionens utsaga den 4 oktober 1994, att visiret 
hade förlorats under gång. En annan möjlighet är förstås att sprängladdningen apterades för att försöka 
öppna den stängda rampen under vatten - fast då borde ju laddningarna ha installerats innarför rampen - i 
bildäcksutrymmet. 

'BOMBPAKETET' 

Paketet på däckshuset babordssida (ovansidan) är en annan historia. Som framgår av figurer 1.16 ligger 
babordssidan på 50-60 meters djup. Paketet filmades av en ROV som passerade området den 3 december 
(Fransons dykning). Det var en helt onödig filmning - alla visste att babordssidan var helt oskadad och totalt 
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ointressant ur bärgningssynpunkt - men ändå filmade man där. Om ytterligare undervattensverksamhet hade 
pågått mellan den 10 oktober och den 2 december 1994 skulle de ha varit på styrbords(under)sidan förut på 83 
meters djup. 

Oavsett ovan spekulationer - de tre finnarna som gick ut med ett officiellt memorandum 1999, om att en 
eventuell svensk sprängladdning var en del av träpall (sic), hade redan tidigare varit med om att manipulera 
hela Estoniautredningen 1994-1997 som beskrivits i del 1 av denna bok. Ovan memorandum är en klar 
fortsättning av mörkläggningen - man talar om skrov när man menar överbyggnad, man talar om kapsejsning 
när man menar sjunkning, etc. 'Estonia' kapsejsade aldrig. Det vet Karppinen. Han skrev supplement no. 504 
där förfalskade stabilitetsberäkningar med ett ett helt vattentätt 'däckshus' just förhindrar kapsejsning. 

Att Forssberg och SHK hade goda kontakter med svenska försvardepartementet bevisas också av det faktum att 
Forssberg alltid använde försvarsdepartementets bilar (körcentrum) för transport av finska och estniska 
utredare till/från flygplatser och färjor till/från hotell vid de sekretessbelagda mötena i Stockholm. 

Och 2004 leds mörkläggningen av SPF underställt svenska försvarsdepartementet. Det är logiskt - 
bortsprängningen av visiret oktober 1994 efter olyckan den 28 september 1994 leddes av 
försvarsdepartementet, inkl. dess rättschef Ann-Louise Eksborg. Enbart svenska regeringen (Bildt/Björk) kan ha 
beordrat aktionen men bara försvarsdepartmentet/krigsmakten/flottan/högkvarteret kunde utföra uppdraget. 
Och uppdraget utfördes ... naturligtvis totalt olagligt ... men nöden har ingen lag. Detta olagliga, men ganska 
lyckade, uppdrag bidrog starkt till ökad korruption i högkvarteret 1994-2004. Höga militärer införstådda i 
regeringens manipulationer 1994 kunde helt enkelt bedriva utpressning mot politiker av alla slag. Men 
politikerna och deras civila hantlangare höll ihop ... inga ytterligare Estoniaundersökningar kunde någonsin 
tillåtas i framtiden! 

--- 

141 Ljugandet. En flod av lögner. Översätta sanningen till en lögn. Översätta en lögn till en annan lögn. Kompetensen folk uppvisar med sitt 
ljugande. Skickligheten. Noga bedömande situationen och sedan, med lugn stämma och uttryckslöst ansikte, levererande den nyttigaste 
lögnen. Skulle de säga ens delsanningen, är det nio gånger av tio som följd av en lögn. (fri översättning av författaren). 

142 Eksperter avviser "Estonia"-bombe. Påstander om at bilferja "Estonia" sank på grunn av en bombe om bord, ble i dag kontant avvist av 
lederen for den internasjonale havarikommisjonen, Kari Lehtola. (Onsdag 11. august 1999 14:13). Lehtona understreker at baugvisiret ble 
reddet opp fra sjøen og ligger lagret i Hangö. Det fins ingen tegn på endringer i metallet som følge av eksplosjon. - Vi ville være sikre og tok 
mengder av prøver fra innsiden av visiret. Politiet har analysert dem og konstatert at det ikke fins spor av kjente sprengstoff, sa Lehtola. 
Han legger til at bombeteorien ikke er noe nytt for havarikommisjonen. Kort etter katastrofen begynte den å dukke opp, spesielt i Tyskland 
der båten ble bygd, og i Estland. Lehtola sier at han kjenner godt til Werner Hummel, som kom med de siste påstandene på svensk fjernsyn. 
Han er sjøkaptein og en respektert ekspert, men Lehtola gir likevel ikke mye for hans teori. Lehtola sier at baugvisirets fester ble slitt i 
stykker av bølgene, visiret løsnet og dro med seg rampen. Dermed kom store mengder vann inn i båten og forårsaket slagside. Det trengtes 
ingen sprenglegemer for å senke båten. Lehtola sa han har en klar teori om hvorfor Hummel kommer med påstandene. Han arbeider for 
advokatfirmaet til familien som eier verftet som bygde "Estonia". Meyerverftet har selv aldri kommet med noen erklæring etter havariet, 
og alt har gått via advokatfirmaet. (NTB) 

143 Orginalet finns i Appendix 6. 
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4.2 FRÅGOR TILL DEN FINSKA GRUPPEN I KOMMISSIONEN I SEPTEMBER 1999 

Det finska memorandat den 24 september 1999 (27) är naturligtvis sensationellt. Det framgår klart att 
Kommissionen som helhet aldrig utredde skador orsakade av sprängladdningar. Det är något som den finska 
gruppen tydligen gjort efter att slutrapporten publicerats i december 1997. Slutrapporten nämner i en bisats 
att prover tagits på visiret efter rester av sprängmedel (naturligtvis kontrollerade Kommissionen att den inte 
lämnat spår efter sig på det bärgade visiret), men inte att olika, misstänkta föremål noterats på skrovet som 
kunde vara sprängladdningar. Skador som följd av exploderande sprängladdningar nämns inte alls i 
slutrapporten (5), de censurerades bort. 

Finnarna säger alltså i september 1999 att det är en träkloss från en trasig träpall som har flutit ut från 
bildäcket och fastnat på skottet utanför rampen, cirka 62 meter under havsytan, och som ser ut som en bomb - 
'lådan'. Varför denna träkloss inte flutit upp till havsytan anges inte. Vi vet ju också att rampen med stor 
sannolikhet aldrig var öppen under olyckan, så det är märkligt att ett föremål befinner sig inpressat mellan 
rampen och dess karm. Vidare antyder man att Kommissionen undersökte utrymmen inne på bildäcket vid 
sidan av rampens insida redan den 2 oktober 1994 med ROV, att man inspekterade insidan av rampen redan 
den 10 oktober 1994 och att dykare var inne på bildäcket i december 1994. De senare undersökningarna har 
tidigare aldrig meddelats - man var ju inte ens inne på bildäcket enligt alla pressmeddelanden och slutrapport 
(5) 1.10, 1.11 och 1.12). För att klargöra begreppen i memorapporten avsände författaren nedan e-mail till 
finska haverikommissionen den 29 september 1999. Lehtola svarade den 25 oktober. För att lätt kunna läsa 
svaren är mailen satta bredvid varandra:-  

Till Kari Lehtola. 

Tack för besked att er rapport om 
'bomber' på Estonia kan ses på 
homepage 
http://www.edita.fi/aib_finland. Jag 
kommer att använda mig av er rapport 
vid debatten vid Strathclyde universitet 
den 27 oktober. I rapporten säger ni att 
"When the Estonia sank stern first, the 
air remaining in the car deck space 
flowed out through the partly open ramp 
sides. At the same time, loose floating 
objects on the car deck, like mattresses, 
overlays and wooden pallets, drifted 
with the rising water towards the 
openings at the ramp sides. Some 
objects came out while some remained 
trapped at the sides". Det innebär alltså 
att rampen hade stängt sig igen innan 
Estonia sjönk. Jag antar att Estonia då 
var på styrbordsidan - folk gick på 
babordssidan - men att hela rampen var 
över vattenlinjen. 

Till Anders Björkman 

Tack för era e-postmeddelanden 29.9.1999 kl. 13.40 och 14.36. 
Beklagar att mitt svar har dröjt av den anledningen att här pågår 
flera undersökningar av sjöolyckor som kräver mycket arbete. Som 
svar på era frågor meddelar jag följande:- 

  

  

Fråga 1:- Hur vet ni att det fanns 
flytande objekt som lösa madrasser, 
presseningar och träpallar på bildäcket? 
Borde inte allt varit surrat eller instängt 
inne i lastbilar, etc.  

Smutstvätt i garaget 

Svar fråga 1:- Föremål av det slaget som nämns i frågan syns på 
videofilmer som tagits av vraket. Besättningsmedlemmar som 
räddats från fartyget och medlemmar av avlösningsbesättningen 
har berättat att smutstvätt, bl.a. madrasser, förvarades på bildäck, 
i dess förliga del, på en öppen lastpall. Smutstvätten fälldes ner i 
lastpallen längs rör från de högre belägna däcken. I sammanhanget 
berättade samma personer att det fanns några tomma, lösa 
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lastpallar på bildäcket. 

Fråga 2:- Om vi antar att olika objekt flöt 
på vattenytan inne på bildäck och att 
denna vattenyta närmade sig 
öppningarna mellan rampens översida 
och karmen, så borde naturligtvis de 
objekt som kom ut genom öppningarna 
flyta bort (och blåsa iland). Men det 
mystiska objektet - boxen - befinner sig 
vid bogrampen på babords skott, 
alldeles intill infästningen av 
ramphydrauliken, visirlås och nära 
visirets hydraulcylinder. Vid en första 
anblick kan det se ut som en fast 
konstruktion, ett stopp av något slag 
eller en eldosa. Men på videon från den 
3 december är föremålet försvunnet. 
Det har plockats bort. Hur hamnade 
'boxen' där om det var en bit av en 
lastpall - bräda med kloss, som flöt ut 
genom rampöppningen. Hur kunde 
klossen hamna utanför och brädan 
fastna? 

Svar fråga 2:- Föremålet i fråga, mellanklossen och en ända av 
underbrädet på en lastpall, syns bara på ett videoband. 
Mellanklossen syns inte på det videoband som togs 2.10.1994, 
eftersom ROV:n i så fall måste vara placerad alldeles exakt på ett 
visst ställe nära nedre ändan av rampens babordskant, för att 
klossen skulle synas. På basis av lastpallens konstruktion fortsätter 
underbrädet bakom rampen, där det har fastnat mellan rampen och 
karmen på rampöppningen. Springan mellan rampens kant och 
karmen144 är rätt smal på detta ställe. Mellanklossen och ändan av 
underbrädet syns inte på det video-band som togs 19.6.1996. 
Sannolikt har dykarna flyttat den ifrågavarande delen av lastpallen 
åt sidan, samtidigt som de flyttade på andra lastpallar och bl.a. 
lösgjorde åtminstone en av fartygets förtöjningslinor som fastnat i 
rampen, vilket framgår av det videoband som togs 19.6.1996. 

Ni säger vidare i rapporten:- "It is known 
on the basis of videotapes that pallets 
floated towards the bow on the car deck. 
During the diving operation carried out 
by divers of the Norwegian Rockwater 
A/S in December 1994, pallets had to be 
moved aside to allow free movements of 
divers".  

Fråga 3:- Var flyttade Rockwater A/S 
dykare lastpallar för att kunna röra på 
sig? På bildäcket? 

  

  

  

Svar fråga 3:- På videobandet D13, som dykarna tog 3.12.1994, syns 
en timme och 32 minuter räknat från bandets början en hög av 
några lastpallar, som finns på "väggen" till en smalare del som leder 
från bildäcket till rampen. 

  

Fråga 4:- Om dykarna var inne och 
inspekterade bildäck varför rapporteras 
inte detta i slutrapporten? Ni säger 
vidare i rapporten:- "After the accident a 
pallet was observed in a service space on 
the side of the ramp". 

Dykare inne i garaget 

Svar fråga 4:- Dykarna inspekterade inte bildäcket. De 
inspekterade endast ramplåsen och den inre ytan på rampen. 

Fråga 5:- Vilket serviceutrymme vid 
sidan av rampen? Styrbord eller babord? 

Svar fråga 5:- Serviceutrymmet fanns på rampens babordssida på 
däck 3, där visirets babords manövercylinder fanns. 

Fråga 6:- Hur kom kameran in i 
serviceutrymmet? Varför sändes 
kameran in där? Och varför nämns det 
inte i slutrapporten att ni inspekterade 
ett utrymme vid sidan av rampen? (Jag 
antar att lastpallen i serviceutrymmet 
användes som underlag för pytsar, 
färgburkar, lådor med underhålls-
material, etc. Det är normalt - men 
utrymmets dörr till bildäcket borde ha 

Svar fråga 6:- Den ROV som tillhör Finlands gränsbevakning och som 
användes vid videotagningarna befann sig aldrig inne i vraket och 
alltså inte heller exempelvis inne i serviceutrymmet babord om 
rampen. Vid tidpunkten i fråga tog ROV bilder av en öppning i 
däcket som slitits upp framför öppningen för manövercylindern, 
genom vilken det fanns utsikt in i serviceutrymmet och över bl.a. 
den lastpall som fanns där. Den uppslitna öppningen och utsikten in 
i serviceutrymmet finns på bild 8.2. i slutrapporten. 
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varit stängd). Den tyska utredaren 
Hummel (WH) sade följande i sin 
intervju:- ..."KC: Vi skrev om en liten gul kub 
i Finanstidningen i februari i år. Rörde det sig 
om den typen av laddningar? WH: Vår 
sprängämnesexpert anser det. Han tror det 
fanns ett antal sådana laddningar 
anbringade i bogen. Den ni visade på babords 
rampinfattning var en blindgångare. På den 
andra sidan är skadorna omfattande. ... KC: 
Så ni kan bevisa spräng-ningarna? WH: Ja. Vi 
har hört rykten om dem i åratal, men vi 
arbetar inte med rykten. I 99.9 procent av 
fallen handlar fartygsolyckor om dåligt 
underhåll, väder och den mänskliga faktorn. 
Så vi hade det i bakhuvudet. Relativt säkra 
blev vi först i februari i år. Den gula kuben ni 
visade är en exogen standardladdning. Man 
kan till och med urskilja tumavtrycken i 
degen. Det syns ingen tråd, så troligen 
utlöstes den med timer. Den var tänkt att 
spränga visirets sidolås och rampens 
hydraulcylinder. Och när vi förstått det, 
tittade vi förstås på den andra sidan. Nu 
visste vi vad vi letade efter och då hittade vi 
det: ett rätt stort hål med plåten fläkt utåt. 
En madrass hade flutit upp och fyllt det, så 
först hade vi tagit det för en skrapskada. 
Flamspår och skador på rampen matchar. 
Det var då vi beslöt att engagera den bästa 
expert vi kunde få tag i. Han bekräftade våra 
antaganden och fann sedan fler skador. ..." 

  

  

Fråga 7:- Jag utgår ifrån att ni har 
intervjuat den engelska 
sprängämnesexperten som Hummel 
använder och att han har bekräftat för 
er att han hade fel - stämmer det? Jag 
ser fram emot era svar! Tack för hjälpen. 

Ytterligare ett par frågor som jag tänkte 
behandla vid debatten den 27 oktober 
med Karppinen! 

Med referens till bilden Appendix 2, sid 
4 i ert memo Sept. 24 1999, ser vi 
'boxen' på skrovkarmen vid sidan av 
rampen. Ni säger att rampen är delvis 
öppen, men rampen är de facto bara 
framskjuten cirka 20-30 cm vid 'boxen'. 
Rampen befinner sig sålunda fortfarande 
i "tunneln" till visiret, dvs öppningen i 
sidan mellan karm och ramp blockeras 
totalt av "tunnelsidan". Bara lite luft kan 
komma ut den vägen. Den enda riktiga 
öppningen mellan ramp och skrov är vid 
övre däcket, där någon har meddelat att 
öppningen var större (1 meter?). Men 
Forssberg har i olika sammanhang 
meddelat att ingen dykare kunde 

Svar fråga 7:- En finländsk journalist frågade herr Hummel om 
namnet på den engelske sakkunnige i fråga, men herr Hummel ville 
inte uppge hans eller hennes namn. Vi har inte stått i kontakt med 
herr Hummel i denna sak (se not i slutet av diskussionen). 
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komma in den vägen heller. Naturligtvis 
kan bara lite vatten komma in och ut om 
rampen bara är delvis öppen eftersom 
rampen då är i 'tunneln'. Om rampen är 
helt öppen 2.5 m över vattenlinjen så 
kan vatten komma in och saker spolas 
ut. Men rampen var tydligen stängd igen 
- i det läge vi ser på foto appendix 2? - 
när skeppet sjönk, och då skulle allt 
bråte på bildäck ha fastnat där. 

Fråga 8:- Varför - av all bråte madrasser, 
lastpallar, presseningar - fastnade bara 
en 'box' vid rampen? 

  

Svar fråga 8:- På basis av videofilmerna fastnade, utom denna del av 
lastpallen, åtminstone madrasser och annat dylikt samt 
förtöjningslinor vid det söndriga yttre babordsgångjärnet. Enligt vad 
dykarna berättade fanns det all slags bråte bakom rampen, vilket 
måste flyttas undan för att det skulle vara möjligt att röra sig. 

Fråga 9:- Hur kom kameran in som tog 
fotot i appendix 2 kl. 23.16 941009 av 
'boxen'? Rampen var ju bara delvis 
öppen dvs nästan stängd, ingen kunde 
komma in på bildäck, Forssberg har 
meddelat att ingen kom in på bildäcket, 
ingen har inspekterat bildäcket!Ni säger i 
memot att "The vessel's mooring lines 
can be seen near the box ...". 

Fråga 9a:- Vad gör fartygets 
förtöjningslinor i n n e på bildäck 
innanför den delvis öppna, dvs nästan 
stängda rampen? Normalt finns det inga 
rep där. 

Svar fråga 9:- Bilden i bilaga 2 har tagits utanför vraket alldeles invid 
rampens babordskant. Vi hänvisar till svaret på fråga 6. Ni har 
alldeles rätt i att fartygets förtöjningslinor verkligen inte bör finnas 
på den plats där de kan ses, dvs. i rampöppningen. Faktum är dock 
att de finns där. När ESTONIA sjönk, rullade repen uppenbarligen 
upp sig från rullarna på fördäck och drev omkring med olika 
strömmar. Att linor har råkat flyta in i rampöppningen talar för att 
rampen har varit mera öppen i det skedet linorna har flutit till 
öppningen. Några slutsatser om hur mycket lina det finns på 
bildäckets sida kan inte dras på basis av bilden. 

Fråga 10:- När öppnades rampen helt av 
visiret (som föll av)? Kl. 01.15? När 
stängdes rampen igen?Expert Huss har i 
supplementen meddelat att det skulle ta 
28 minuter att fylla upp bildäck med 
2000 ton vatten och att sedan fartyget 
kapsejsar. Slutrapporten säger att det 
kom in 4 000 ton vatten på 16 minuter 
genom bogöppningen utan att fartyget 
kapsejsade. I båda fallen anses rampen 
vara vidöppen. Men överlevande i 
vattnet såg att rampen var stängd innan 
skeppet sjönk! Kan ni klargöra detta? 

Vänliga hälsningar 

Anders Björkman 

Svar fråga 10:- Rampen öppnades helt, när visiret föll i sjön och 
stängdes delvis på nytt, när fartyget sjönk med aktern före i en 
vinkel på omkring 45 grader. I det skedet hade fartyget kapsejsat 
och låg nästan helt upp och ner. Således hängde rampen nedåt i 
sina gångjärn, jfr tvätt som hänger på ett klädstreck. 

De finländare, som tidigare var medlemmar i JAIC, har deltagit i den 
internationella debatten kring orsakerna till ESTONIA-olyckan i 
synnerhet i sådana situationer där JAICs rapport kritiseras på 
osakliga grunder. Det anser vi oss berättigade till, eftersom vi i 
denna debatt t.o.m. har anklagats för sådant förfarande som enligt 
finsk strafflag anses vara ämbetsbrott. Ni har uppenbarligen redan 
av Johan Ridderstolpe fått höra om det beslut som vi nu kommit till. 
Vi har här i Finland diskuterat ett fortsatt deltagande i ESTONIA-
debatten. Som bekant existerar JAIC inte längre. I fortsättningen är 
vi hur som helst tvungna att gradvis lösgöra oss från ESTONIA-saken 
och koncentrera oss på våra egentliga ämbetsåligganden. Vi har 
kommit till att vi inte längre har laga skyldighet och att det inte 
heller är ändamålsenligt att fortsätta diskussionen med utländska 
privatpersoner. Vi anser att god förvaltningssed av oss numera 
endast kräver svar till sakägare och andra myndigheter. På basis av 
ovanstående har vi beslutat att avsluta debatten med er genom att 
svara på de frågor som ni fram till 1.10.1999 har skickat till oss. 
Tuomo Karppinen kommer, i enlighet med tidigare planer, att delta i 
den vetenskapliga sammankomst som hålls i Strathclyde 
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27.10.1999.Tack för alla gånger ni vänt er till oss. 

Kari Lehtola 

Not till fråga 7 : Sprängämnesexperten heter Brian Braidwood och har arbetat som hög sjöofficer i engelska 
Royal Navy och deltog i Falklandskriget, där hans fartyg träffades av en Exocet robot. Han har studerat 40 
timmar videofilm från dykningarna. Han anser att skadorna på styrbordssidan av rampen är typiska för en 
explosion - ett hål där metall blåst ut 3.10. Braidwood anser att det finns indikationer att tre explosioner 
förstörde rampens hydrauliksystem. Videofilmerna som granskades var av dålig kvalitet och fick 'stabiliseras' av 
en annan engelsman, Jonathan Bisson, som har ett filmbolag i Exeter. Även Bisson anser att filmerna visar vad 
som verkar vara bombskador. Det är dock ett faktum att ett bortsprängt visir inte kunde ha orsakat förlisningen 
- det bortsprängda visiret är kanske ett villospår. 

Meningsutbytet är intressant. 

Lehtola meddelar i svar 1 att smutstvätt förvarades löst inne i garaget. Det var en klar brandrisk, som ej nämns i 
slutrapporten. Var kunde man förvara smutstvätt bland alla bilar på bildäck? Vidare säger han att man filmade 
lösa lastpallar, madrasser etc. inne på bildäcket. Naturligtvis finns det inga bevis för den saken. Den officiella 
positionen i slutrapporten om dykundersökningen är emellertid att man aldrig var inne på bildäcket 1.16. 

I svar 2 anser Lehtola att pallbrädan fortsätter in i garaget, dvs brädan var i kläm halvvägs upp mellan ramp och 
karm den 2.10 1994. Det framgår knappast av bilden som dock är mycket suddig och svår att tolka. Hur klossen 
kunde hamna utanför rampen, och brädan mellan ramp och karm vet inte Lehtola. 'Estonia' sjönk med aktern 
först och fören över vatten och rampen sågs stängd redan då. Sedan öppnade dykarna tydligen rampen den 
4.12 1994 och brädan och klossen flöt väl upp till ytan? Men varför och hur öppnade man rampen? Det anges 
inte. 

I svar 3 meddelar Lehtola att band D13, tid 1 h 32 minuter, visar att dykarna är inne på bildäcket - man filmar 
lastpallar i 'tunneln' mot rampen. Slutrapporten förnekar dock att man var inne på bildäcket! Varför denna 
motsägelse? Och hur kom man in för att filma rampen från insidan? 

I svar 4 konfirmerar Lehtola igen att dykarna var inne på bildäck och inspekterar ramplåsen och rampens 
över(in)sida! Det visste vi ju 3.10, men saken nämns ej i slutrapporten (5). Lehtola repeterar istället i svar 4 att 
dykarna inte inspekterade bildäcket, trots att man var inne och filmade på bildäcket och tittade på rampen från 
insidan. Varför medger inte Lehtola att man inpekterade bildäcket förut? Finns det skador där som man ej vill 
berätta om? 

I svar 5 och 6 framgår att den avfotograferad träpallen inte befann sig på bildäcket no. 2, utan på däck 3 i 
babords serviceutrymme, vars övre däck 4 var upprivet, dvs allt som flöt i utrymmett skulle flyta upp till ytan 
och ej fastna i rampen. Hur och varför serviceutrymmets däck var upprivet anges ej! Det beskrivs ej i 
slutrapporten (5) - bilden är oklar. Det kan ju knappast ha varit av lyfthydrauliken. Kommissionen anger att ett 
smalt spår skars upp i däcket av öglorna under visirarmarna. 

I svar 8 meddelar Lehtola att det var en massa bråte bakom rampen, när dykarna inspekterade babords yttre 
gångjärn från insidan! Det förnekas i slutrapporten? Där tittade man bara från utsidan. Vad gjorde dykarna 
egentligen inne i garaget förutom att undersöka rampen? Och varför förnekar slutrapporten att man var inne 
på bildäck? 

I svar 9 meddelar Lehtola att förtöjningsrep som var upprullade på trummor ovanpå överbyggnadens fördäck, 
som var den sista delen av skeppet som kom under vatten vid sjunkningen, skulle ha rullat upp sig och sedan 
sugits in (!) i överbyggnaden (bildäck). Det är naturligtvis troligare att repen användes att surra rampen innifrån 
som tyska expertgruppen angett. Rampen var ju aldrig öppen - ramplåsen är ju intakta. 

I svar 10 meddelar Lehtola att rampen drogs helt ut, när visiret trillade av, trots att personerna i ECR noterade 
en stängd ramp två minuter efter att slagsidan uppstod, 1.4 och 1.30. Lehtola tror vidare att rampen slår igen 
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av sig själv, om man vänder båten upp och ned eller vid 135 graders slagsida. Men som framgår av 3.10 kunde 
rampen aldrig slås igen om den varit öppen, dvs rampen var aldrig öppen under olyckan 1.18, och överlevande 
såg en stängd ramp, när skeppet sjönk med bogen över vatten. 

Fartyget var på sidan cirka kl. 01.30 och hade sannolikt sjunkit redan 01.35. 

Intressant att Lehtola ändå svarade. Han är ju van att ge felaktiga uppgifter, t.ex. vrakets position (bekräftat) 
och varför inte även visirets? 

--- 

144 Springan är mellan rampen och tunneln som leder akterut till karmen och bildäck. 
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'Det är som de tror vi lever i en isolerad liten värld. Det är för dem som om inget har hänt i världen, som om Estonia inte 
hänt, som 11 september inte hänt, som Anna Lindh-mordet inte hänt. Alla andra talar om samarbete mot terror, även 
militärt. Men inte i Sverige. Det är oklokt att avstå från möjligheten att använda SSG (Särskilda SkyddsGruppen) mot 
terrorister.' 

Johan Hederstedt, överbefälhavare, 21 november 2003, TT   

 

4.3 OBESVARADE FRÅGOR. VAR HITTADES VISIRET? HUR KUNDE VISIRET TRILLA AV OM 

RAMPEN VAR STÄNGD? 

Det finns alltså många oförklarade frågor kring Estoniaolyckan. 

Eftersom olyckan i slutändan orsakades av människor, är det viktigt att veta svaren. Det är ett viktigt moment i 
läkeprocessen hos anhöriga och överlevande. Att Kommissionen spred desinformation är fastslaget i del 1 för 
att dölja den verkliga olycksorsaken, brott, t.ex.. Regeringen vill därför inte utreda nya fakta, inte ens göra en 
sammanfattning av det som Kommissionen aldrig utredde. Det finns idag många uppgifter som aldrig 
beaktades av Estoniautredningen och Analysgruppen eller som är totalt motsägelsefulla. Det finns därför 
anledning att reexaminera alla nya fakta som presenterats i denna boks delar 2 och 3 ur nya perspektiv. 

En naturlig fråga är - 

Hur kunde visiret trilla av om rampen aldrig var öppen?  

Hur kunde visiret hoppa över den stängda rampen och sjunka 1 570 meter väster om vraket? Sprängdes det 
loss under vatten efter olyckan? Är det möjligt att visirets position är felaktig och att visiret hittades vid vraket. 
Nedan följer ett försök till svar med litet kortfattad repetition av uppgifter ur tidigare delar och punkter:- 

Samma dag som 'Estonia' sjönk den 28 september 1994 beslöt man utnämna en internationell kommission att 
utreda olyckan 1.5. Vraket lokaliserades med ekolod/sonar två dagar senare den 30 september av finska 
fartyget 'Suunta' och den 2 oktober undersöktes vraket med en ROV kamera från finska 
oljebekämpningsfartyget 'Halli' och visiret saknades enligt uppgift - det finns inga bevis för uppgiften - och man 
började ange visiret som olycksorsak. 

När man fann och undersökte vraket den 30 september med sonar påträffade man enlig Dagens Nyheter ett 
stort föremål intill fören 1.4 Vad föremålet verkligen var har inte meddelats i slutrapporten 1997. Författaren 
antar här att Kommissionen faktiskt lokaliserade visiret hängande på vrakets överbyggnad. Den 5 oktober 
hittade man en massa andra 'fragment' och skrot vid sidan om, söder, öster om vraket, dvs man visste exakt 
var vraket fanns. Men korrekt position för vrak och fragment meddelades inte. I slutrapporten anges att 
'fragmenten' skulle ha trillat av när 'Estonia' med stor slagsida girade 2 500 meter väster om vrakplatsen, vilket 
är ren fantasi! Där letade man aldrig den 5 oktober! Och 'Estonia' girade aldrig därborta. Ren lögn, alltså! 

FALSK VRAKPOSITION 

Mysteriet med visiret och fragmenten och skrotet inleds med att Kommissionen (Lehtola) den 2 oktober 1994 
meddelade en felaktig position för vraket 1.14. En blå boj lades sedan ut vid denna felaktiga position. 
'Fragment' och skrot hittades den 5 oktober - dessa rapporterades som sagt öster och söder om vraket. 
Anledningen var att den uppgivna vrakpositionen var falsk. Det stora föremålet vid fören försvinner sedan ur all 
diskussion. 

Det finska fartyget 'Tursas' filmade vraket igen den 9 oktober 1994 - naturligtvis inte vid den felaktiga 
positionen - 'Tursas' måste helt enkelt ha känt till den riktiga positionen! 'Tursas' hittade också - under sökning 
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efter visiret - en stålplåt som skulle ha fallit av och som indikerade färjans kurs under olycksförloppet. Var 
denna plåt hittades har aldrig angivits. Estniska fartyget 'EVA-200' var också ute och letade efter visiret. 

INGEN POSITION UPPGIVEN FÖR VISIRET 

Den 18 oktober meddelade Kommissionen/Lehtola att finska bevakningsfartyget 'Tursas' lokaliserat visiret med 
ekolod 'en sjömil väster om vraket' 1.14. Man skyller den långa tiden att finna visiret på dåligt väder (och otur i 
sökandet) och att man bara letade österut, men med en spiralformad sökkurs från vraket borde visiret ha 
lokaliserats på en dag. Och man hade ju hittat fragment öster och söder om vraket redan 5 oktober, dvs visst 
hade man letat! Någon position för visiret angavs ej som troligvis befann sig just vid vraket. 

I slutrapporten kapitel 12.5 första raden antyder Kommissionen att förekomsten av 'fragment' från 'Estonia', 
som hittades bl.a. den 5 oktober, bidrog till att fastställa fartygets manöver - babordsgir - mellan visir och 
vrakposition. Dessa 'fragment' borde alltså ha lokaliserats 2 500 meter väster om vraket - och visiret? - men där 
borta letade man ju inte. Alla uppgifter om 'fragment' är desinformation. 'Fragmenten' återges i en rad 
tidningsartiklar i bland annat Svenska Dagbladet, SvD. SvD den 8 okt: 

"Enligt en finsk medlem i haverikommissionen hittade 'Tursas' … ett stort föremål mycket nära den rutt som 
'Estonia' brukade följa ... Toumo Karppinen: ...det måste vara ganska nära 'Estonia'." 

SvD den 9 okt: 

"...Under sökandet med ekolod i området har föremål hittats på botten efter den väg 'Estonia' tagit. Enligt Olof 
Forssberg, ordförande för den svenska delen av haverikommissionen, är det sannolikt bland annat bogvisiret man 
hittat. Kari Lehtola: Vi har hittat skrot, men det är nog från andra delar av fartyget. Dessa delar berättar vilken 
kurs 'Estonia' hållit."145 

SvD den 10 okt: 

"Kari Lehtola avfärdar sin svenska kollegas, Olof Forssbergs, uppfattning att bogvisiret redan hittats vid de 
ekolodningar som företagits. Kari Lehtola: Metalldelar har hittats, men de är inte stora nog att vara bogvisiret."  

TT den 11 okt: 

"Kari Lehtola: Något bogvisir har inte hittats, men väl ett större metallföremål. Av arbetsmaterial från 
kommissionen framgår att metalldelen, förutom skrotet, var 5-7 x 10 meter och hade formen som överenstämde 
med visiret. Senare undersökningar, då delen filmats, visar att det "bara var en stålplåt"".  

Den fanns i närheten av vraket. 

Av ovan pressklipp får man intrycket att Forssberg hade uppfattat att man hade hittat visiret (vid vraket?), 
vilket Lehtola då var medveten om, men inte ville meddela pressen. Det är ganska otroligt att ingen i media 
undrat över dessa 'fragment' som sedan försvinner ur Estoniautredningen (utom i (5) kapitel 12.5 där 
fragmenten bevisar en babordsgir 2 500 meter väster om vraket (sic)) och vars detaljer och positioner aldrig 
redovisas i slutrapporten och som det inte finns några som helst bevis för. Filmen med 'stålplåten' har också 
försvunnit. Naturligtvis trillar inte 'skrot' eller stålplåtar av från ett fartyg som inte har krängt - allt är ju surrat. 
Allt tal om att 'fragment' hittades den 5 oktober söder eller öster om vraket, gjordes innan Kommissionen till 
slut påstod sig hitta visiret den 18 oktober 'en sjömil väster om vraket'. Det enda 'fragment' som verkar troligt 
är den stora 'stålplåten' intill vraket och författaren utgår i denna hypotetiska analys att det verkligen var 
visiret, och att det verkligen hittades vid vraket. 

VISIRET BÄRGAS I HEMLIG OPERATION 

Visiret bärgades av svenska flottan i mitten av november 1994 och togs till Hangö, Finland, hängandes i finska 
isbrytaren/kranfartyget 'Nordica's väldiga kran. 'Nordica' stod under svenskt marinbefäl när man bärgade 
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visiret! Svenska HMS 'Furusund' hade veckan tidigare, 10-11 november, ånyo lokaliserat och filmat visiret med 
ROV, så att ett ordentligt lyftok kunde tillverkas. 'Furusund' visste naturligtvis visirets rätta position, men av 
okänd anledning har 'Furusund' ej meddelat sin position, när hon filmade visiret. Inget civilt bolag fick tillfälle 
att erbjuda sina tjänster att bärga visiret. Av okänd anledning skulle visiret bärgas i en svensk, hemlig militär 
operation! En anledning kunde ju ha varit att just svenska flottan sprängt loss visiret från 'Estonia' under 
vatten, efter olyckan. 

Eftersom visiret befann sig i närheten av vraket när det bärgades, befann sig alltså 'Nordica' nästan över vraket 
vid bärgningen. Emellertid - som framgår ovan - hade Kommissionen lagt ut en blå boj över den påhittade 
vrakpositionen, vilket gjorde att personalen på isbrytaren/kranfartyget fick intryck av att befinna sig 'en sjömil 
väster om vraket'. De kunde ju se 'vrakbojen' guppa nordost om 'Nordica'. Men inte ens efter att man hade 
bärgat visiret angav Kommissionen dess eller vrakets positioner! Visirets position publicerades senare. Kontroll 
av 'Nordica's loggbok visar att 'Nordica's position vid bärgningen av visiret ej överensstämmer med visirets 
(eller vrakets) uppgivna position i (5). 'Furusund's loggbok borde också kontrolleras. 

Den 2-4 december dök man på vraket. Dykpråmen 'Semi I' gick först till den felaktiga vrakpositionen 1.14 och 
1.16 - om bojen då låg kvar är oklart - troligtvis gjorde den det - och man fick enligt uppgift leta en halv dag 
efter vraket tills man hittade det 2 112 meter i sydväst. Vem som tipsade kaptenen på dykpråmen var han 
skulle leta efter vraket är oklart. Kanske var det Stenström eller Karppinen som befann sig på pråmen. 

Visirets position meddelades till Kommissionen den 9 december 1994 till omkr. N59°22',97, E21°39',33 ± 100 
meter. Det skedde i ett meddelande från svenska Kustartilleriet till Kommissionen. Man hade tagit positionen 
av en röd boj (?) som enligt uppgift hade lagts ut, där visiret hade bärgats. 

Det är en konstig förklaring eftersom HMS 'Furusund' hade filmat visiret med ROV 10-11 november och visste 
exakt var det befann sig - troligtvis vid vraket - och ej nämner en röd boj. 

Visirpositionen ovan kunde ju inte ha uppmätts av 'Nordica', som ju sannolikt befann sig över vraket när visiret 
bärgades, men 'Nordica's uppgivna position vid visirbärgningen stämmer varken med visirets eller vrakets 
positioner. 

Vraket, som filmades första gången den 2 oktober 1994, rapporterades då i position N59°23'54.60" (N59°23.9'), 
E21°42'10.20" (E21°42.2'), vilket inte är en sjömil (1 852 m) öster om visiret utan betydligt mera. Det är den 
falska vrakpositionen med blå boj, där man först försökte dyka 2 december 1994. 

Positionen ändrades senare - när är oklart, troligtvis sent december 1994 - av Kommissionen, till en 'as found' 
(sic - funnen av vem?) position vid N59°22'56.13", E21°41'00.98", vilket är just1 570 meter öster om visirets 
påstådda position. Denna senare vrakposition är troligtvis korrekt, eftersom den ligger i centrum för den 
dykförbudszon som 1995 bestämdes för att skydda gravfriden vid 'Estonia'. Det är som sagt 1.14 2 112 meter 
mellan de olika uppgivna vrakpositionerna. Vilka positioner som finska fartygen 'Suunta', 'Halli' och 'Tursas', 
svenska 'Furusund' och estniska 'EVA-200' uppgav när de fann vrak och visir och letade har aldrig meddelats 
men borde framgå av dessa fartygs loggböcker. Som naturligtvis inte finns tillgängliga i arkiven. 

DESINFORMATION I SLUTRAPPORTEN  

Slutrapporten (5) beskriver vrakets lokalisering i kapitel 8.1 som följer: 

"Arbetet med att lokalisera ESTONIA's vrak började den 29 september 1994, dagen efter olyckan. Det utfördes av 
det hydrografiska undersökningsfartyget SUUNTA som opereras av den finska sjöfartsstyrelsen.Vid sökningen 
användes en side-scan sonar och ett ekolodssystem ... Vraket hittades den 30 september, positionen fastställdes 
och platsen markerades med en boj. Vrakets position är N59°22.9', O21°41'... ", 

dvs slutrapporten meddelar här att 'as found' positionen markerades med en boj den 30 september - inte ett 
ord om att den först uppgivna falska vrakpositionen markerades med en blå boj. 
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Slutrapporten meddelar alltså inte fyndet av det pyramidformade föremålet som ses under bogen på 
sonarbilderna publicerade 2000 - 1.14. Hur detta stora föremål - även i en annan position - kunde ha undgått 
en sonar under flera veckor är naturligtvis omöjligt. 

Slutrapporten säger alltså inte att fel vrakposition cirkulerade under flera månader efter olyckan, och att bojen 
troligtvis lades ut där. Vidare ur (5) 8.1: 

"Sonarbilderna (tagna 5 oktober av 'Tursas' - förf. anm.) indikerar också att det fanns vrakdelar (dvs 
'fragmenten' - förf. anm.) inom ett område 100 till 350 meter väster om vraket".  

Det var dessa delar som indikerade fartygets kurs - före eller efter olyckan? - men faktum är att fartyget enligt 
alla uppgifter aldrig passerade detta område och tidigare publicerade uppgifter sa att fragmenten hittades 
öster och söder om vraket och i 12.5 bevisar fragmenten babordsgiren 2 500 meter väster om vraket.. Vidare - 
kapitel 8.3 i slutrapporten: 

"Visiret påträffades den 18 oktober på N59°23,0', 021°39.2' ... ". 

Det sägs inte om en röd boj lades ut vid visirpositionen, eller vem som fastställde visir/bojpositionen ('Tursas' 
eller 'Furusund' eller svenska kustartilleriet?), och hur. Några bevis för positionerna finns varken i slutrapport 
eller Supplement. 

Genom ovan beskrivna manipulation - historieförfalskning - av positionerna, som utfördes av fyra finska, ett 
svenskt och ett estniskt fartyg, lyckades tydligen Kommissionen med konststycket att skilja visiret från vraket 
på havsbotten. Och ingen bryr sig. 

BÖRJE STENSTRÖM 

Det var troligtvis Börje Stenström som hittade på att man skulle lägga visiret 1 570 meter väster om vraket. 
Man kunde ju inte säga att det var öster om vraket där man hade letat tidigare. Stenström trodde att han 
kunde rekonstruera en möjlig manöver med en babordsgir, vilken skulle leda till att 'Estonia' hamnade på 
vrakpositionen efter att ha tappat visiret västerut. 'Herald of Free Enterprise', som kapsejsade utanför 
Zeebrügge efter att ha lämnat hamn med öppen bogport, gjorde nämligen också en oförklarad 150° babordsgir 
ett par hundra meter ur den muddrade farleden medan hon kapsejsade åt babord och hamnade på en 
sandbank med styrbordssidan över vatten efter ett par minuter. Det finns beskrivet i en rapport från Royal 
Institution of Naval Architcts från sent 1980-tal, London, som naturligtvis var tillgänglig för Kommissionen 1994 
och som Stenström hänvisar till i intern kommunikation. Men den kapsejsningen tog bara två minuter och alla 
som var i babords hytter drunknade omedelbart! De i de stora salongerna hamnade i vatten instängda mellan 
fd väggar och tak, och de i styrbordshytterna klarade sig torrskodda, fast de var instängda. Det var aldrig tal om 
någon evakuering, etc. I garaget krossades de flesta fordonen. 

RYKTEN 

Kommissionen spred sedan rykten om att andrestyrman på 'Mariella' hade sett den kraftiga (babords?)giren kl. 
01.17-01.20 eller senare - strax efter Mayday, men då låg ju 'Estonia' definitivt stilla enligt andra observatörer. 
Och enligt 'Mariella's styrmans vittnesmål såg han 'giren' precis innan 'Estonia' sjönk - kl. 01.36. 

Allt blev därför en enda röra för Kommissionen - ingen besättningsman vittnade om en babordsgir efter att 
visiret skulle ha slagits av kl. 01.15 (tiden är ju påhittad! - en majoritet vittnade om slagsida kl. 01.02), och 
babordsgiren (se fig. 13.2 i slutrapporten i 1.9) var fysiskt omöjlig med babords roder och propeller över vattnet 
- skeppet hade ju kraftig styrbords slagsida. Tidsuppgifter vad som hände ombord stämde inte heller. 

Alla assisterande fartyg såg nämligen 'Estonia' stilla i vattnet vid Maydays sändande kl. 01.25-01.30, nära där 
hon sjönk (den riktiga vrakpositionen) och ingen såg 'Estonia' vid den falska vrakpositionen. Och ingen hade 
naturligtvis sett babordsgiren. 
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Finsk radar på Utö plottade alla fartyg inklusive 'Estonia' vid olyckstillfället. Assisterande fartyg finns plottade av 
Utö och Utö radarstation uppgav att 'Estonia' sjönk kl. 01.48 vid en annan position en sjömil söderut, men 
'Estonia's plott från Utö är försvunnen. Plotten visade naturligtvis att 'Estonia' varken passerade (den falska) 
visirpositionen eller girade kl. 01.16/7 utan helt enkelt sjönk vid vrakpositionen med visiret redan kl. 01.36. 
Anledningen varför Utöplotten försvann var att den bl.a. visade att 'Estonia' sjönk med visiret på och aldrig 
passerade den falska visirpositionen och att färjan girade betydligt tidigare än kl. 01.16/7 om nu en gir 
verkligen ägde rum? 

Slutsatsen är att 'Estonia' förliste, pga läckage under vattenlinjen, och att Kommissionen valde att dölja detta 
faktum. Med vatten på bildäck hade hon slagit runt och flutit upp och ned. Vad som orsakade läckaget är icke 
utrett. Bomber och sprängladdning är osannolika men möjliga om fartyget utsattes för sabotage eller som 
villospår! Historien med visiret meddelades av Kommissionen för att förhindra att uppgifterna om läckaget 
utreddes. Hur och när och om visiret verkligen trillade av vraket och hur visirets och vrakets positioner 
bestämdes bör därför utredas på nytt. 

Tyskarna anser numera att sprängladdningar gjorde att visiret lossnade, även om visiret inte trillade av förrän 
slagsidan var stor, och det innebär ju att visirets förlust inte kunde ha orsakat slagsidan. Det innebär att ett 
bortsprängt visir i överbyggnaden, när 'Estonia' ännu flöt, inte kan ha bidragit till olyckan. Det är mer troligt att 
visiret sprängdes loss under vatten. Eftersom svenska regeringen inte vill utreda alla dessa nya observationer 
och bevis, kan utredningen ske i privat regi. Den tyska utredningen kan vara en startpunkt och utredningen kan 
ske i ITF's sjösäkerhetskommittés regi, där Christer Lindvall, verkställande direktör i Sveriges 
Fartygsbefälsförening, är ordförande. Huvudsaken är att sanningen kommer fram. Det kan vara så enkelt att 
den falska olycksorsaken hittades på av Forssberg, som i andra sammanhang, som GD för SHK, hade publicerat 
haverirapporter med diskutabla olycksorsaker. Forssberg trodde, eftersom han redan hade lyckats dupera den 
svenska allmänheten med sina märkliga utredningar om olika buss- och flygolyckor, att han kunde dupera hela 
världen. Det hela är ganska tragiskt. Det är Katastrofutredning. 

--- 

145 Enligt den absolut senaste uppgiften om 'fragmenten' given av Karppinen den 23 oktober 1999 i Glasgow hittades 'fragmenten' (debris) 
ett par hundra meter väster om vraket 300 meter (?) norr om den påstådda kursen som hölls innan slagsidan uppstod 2.26. Det innebär att 
fragmenten skulle antingen ha fallit av kl. 01.11-01.12, då fartyget var upprätt och 300 meter längre norrut, eller kl. 01.40-01.50, då 
fartyget hade >110 graders slagsida. Hur Kommissionen fann att fragmenten bevisade babordsgiren är oklart. Och fortfarande har 
Kommissionen ej meddelat vad 'fragmenten' bestod av. 
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4.4 KATASTROFUTREDNING - FÖR ATT DÖLJA SANNINGEN 

Den ofullständiga och delvis orimliga utredningen av 'Estonia's förlisning har beskrivits i del 1 - slutsatsen är att 
den officiella olycksutredningen manipulerades medvetet med hjälp av vilseledande uppgifter. Del 2 är ett 
försök att visa vad som verkligen hände baserat på nya, bevisade uppgifter som aldrig publicerades i 
slutrapporten (5). Del 3 är en sammanfattning av tekniska utredningar om speciellt visir och ramp, som visar 
hur även uppgifter om dessa manipulerades - naturligtvis kunde inte visiret falla av när skeppet var upprätt, 
och naturligtvis kunde inte visiret dra ut rampen 3.10, etc. Del 4.1-3 ovan visar att utredningen inte kan anses 
avslutad - finnarna har på sitt klumpiga sätt fastslagit att det ännu fanns oklarheter 1999. Mysteriet med den 
felaktiga vrakpositionen 1.14 och skadan i styrbords frontskott 3.10 kräver förnyad analys. Det är därför dags 
för ett par avslutande frågor, utvärderingar, ny analys och den sista slutsatsen. 

· Den självklara frågan är - varför manipulerades utredningen med en felaktig vrakposition, mm?  

· Och vem hittade på att det hade varit tusentals ton vatten på bildäck? 

· Och vem hittade på att det var nödvändigt att ändra tiden för slagsidan från kl. 01.02 till kl. 01.16, och 
varför?  

ALLA TIDER ÄNDRADE 

Den sista frågan är enklast att besvara. Kommissionen tvingades senarelägga tiden för den plöstliga slagsidan, 
eftersom vaktmatros Linde annars befann sig på bildäck, medan visiret uppgavs ha brutits loss, som tyska 
expertgruppen anger (rätt eller fel - troligtvis det senare) 3.18. Det gick absolut inte att meddela att visiret 
hade brutits loss säg kl. 00.40 under Lindes normala vaktrunda och slagit mot förpiksdäcket i tio minuter, och 
att sedan rampen skulle ha rivits upp redan kl. 01.00 med plötslig krängning som följd kl. 01.02, eftersom 
vaktmatros Linde 1.1 redan hade meddelat media ( och i manipulerade förhör) att han då var på bildäck och 
inte hörde ett smack från rampen/visiret utom en kraftig smäll cirka kl. 00.40 (i senare vittnesmål lämpligt nog 
senarelagd till kl. 00.55) som inte kunde lokaliseras. 

Nej, Linde måste lämna bildäck och återvända till bryggan strax före kl. 01.00 för att kunna bevittna det som 
Kommissionen hittade på då hände på bryggan. Det är därför slutrapporten meddelar att Linde var på bildäck 
(däck 2) kl. 00.55 - inte 00.40 som Linde först meddelade - och hörde smällen, väntade fem minuter - inga ljud - 
och sedan direkt efteråt, utan att fullfölja kontrollrundan ner på däck 1 (som Linde vittnat om i flera tidigare 
vittnesmål - som lämpligt nog glöms bort!), rusar tillbaka upp till bryggan (däck 9), där han då befinner sig strax 
före (eller efter?) kl. 01.00. Telefonen ringer enligt uppgift (ej bevisat eller ägde rum tidigare), någon larmar om 
problem nere i fartyget (troligtvis 3e-maskinist Treu - färjan är ju läck) och Linde beordras ner till bildäcket igen 
strax efter kl. 01.00, går ner till receptionen och väntar i ytterligare fem (!) minuter - en svensk växlar pengar 
han vunnit i en spelautomat - receptionen som skall öppna dörrarna till bildäck är upptagen. Här hittar 
Kommissionen på att Linde saknar egen nyckel att öppna dörren till bildäcket och måste be receptionen öppna 
dörren. Anledningen är, bl.a. att Linde inte kan få se något vatten på bildäck innan slagsidan uppstår. Och så 
uppstår påstått långsam slagsida kl. 01.15, när vatten läcker in vid den stängda rampen. Kommissionen hittar 
på att tiden är kl. 00.14-01.15. Att Linde tvingas ljuga är uppenbart. 

PLÖTSLIG SLAGSIDA CENSURERAD 

Att passagerare från däck 1 och 4 redan var på väg upp före slagsidan uppstod (ett par väckta av 'smällarna' 
dessförinnan) och att alla passagerare talade om plötslig slagsida kl. 01.02/5 var svårt att förklara, men nöden 
har ingen lag. Kommissionen manipulerade alla vittnesmål, så att de passade den påhittade tidsföljden, trots 
att Schager sammanfattat ett helt annat förlopp baserat på pasagerarnas vittnesmål 2.1. 
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Kommissionen senarelade slagsidan - olyckan - 14 minuter för att ge Linde tid att lämna bildäck så att alla 
falska uppgifter om vad som hände senare kunde äga rum - sönderslagna visirlås, upprivet däck, uppriven 
ramp, etc.!  

TUSENTALS TON VATTEN PÅ BILDÄCK 

Och eftersom man kunde manipulera tidpunkten den 17 oktober 1994, kunde man också hitta på att det hade 
kommit in 1 000-tals tons vatten på bildäcket, pga förlorat visir och uppriven rampoch säga att de i kombination 
hade orsakat den plötsliga slagsidan. Kommissionen visste inte då - oktober 1994 - att 1 500-2 000 ton vatten 
på bildäck hade resulterat i omedelbar kapsejsning, flytning upp och ned och slut på resan. Alla ombord skulle 
ha omkommit. 

VISIRET VID VRAKET 

Man fann visiret vid vraket redan den 30 september medhjälp av sonar 1.14 och det var en anledning till att 
uppge falsk vrakposition som markerades med en blå boj. Nyfikna skulle hållas undan från den riktiga 
vrakplatsen, där visiret fanns. En annan anledning var naturligtvis att Kommission och media redan börjat 
sprida uppgiften att visiret hade trillat av långt tidigare. Sannolikt lossades, sprängdes, därför visiret från vraket, 
under vatten, veckan efter olyckan och försök gjordes att öppna rampen för att kunna ge stöd åt den falska 
orsaksuppgiften - visiret hade trillat av. Att svenska dykare (Håkan Bergmark & Co.) var nere vid vraket i 
oktober torde vara klart 1.16. 

Eftersom Kommissionen senarelade slagsidan 13-14 minuter, tvingade man Treu att senarelägga allt han gjorde 
(eller inte gjorde) i maskinkontrollrummet 15 minuter. Treu var sannolikt aldrig i kontrollrummet efter 
slagsidan. Alla trovärdiga vittnen är överens om att fartyget var 90 grader på sidan kl. 01.30. Treus vittnesmål 
verkar ganska troligt, om man tillåter cirka 30 minuter mellan den första krängningen kl. 01.02 och att skeppet 
var på sidan kl. 01.30, även om det är sannolikt att Treu övergav kontrollrummet genast 1.48. Att samma 
förlopp (slagsida, evakuering, etc) kunde pressas in mellan kl. 01.16 (0 grader slagsida) och kl. 01.30 (>70 grader 
slagsida) är inte möjligt 2.1. Om fartyget var på sidan kl. 01.30, så sjönk det redan kl. 01.32-01.36, och inte alls 
så sent som kl. 01.53-01.55 som Kommissionen uppger. Det innebär att alla vittnesmål från kontrollrummet är 
manipulerade - Treus, Sillastes och Kadaks. Och att Linde också ljög - eller hans vittnesmål manipulerades - om 
de sista 60 minuterna. Det hela förvärrades av att Treu meddelade i sina officiella vittnesmål att det var full fart 
framåt hela tiden tills efter slagsidan - troligtvis hade skeppet saktat in eller stoppat tidigare, vilket framgick av 
Utöplotten, men det kunde Kommissionen inte säga (det innebar ju att bryggan då skulle ha varit medveten om 
ett annat fel med färjan - den riktiga olycksorsaken - läckaget) - och det innebar att man inte kunde uppge 
korrekta positioner för vrak och visir, som troligtvis visade att farten sänkts tidigare. Utöplotten fick försvinna. 

NYCKELVITTNENA LJÖG - ELLER DERAS UPPGIFTER MANIPULERADES 

Författaren anser numera att de fyra 'nyckelvittnena' ljög om allt om olyckan. Linde var nog aldrig på bryggan 
och de tre i maskinkontrollrummet 1.48 sprang nog genast upp på öppna däck, när slagsidan uppstod kl. 01.02. 
Men varför ljög de så relativt samordnat - även när detaljer och tider inte stämde? Naturligtvis ljög de på 
befallning och visste att något annat hade hänt ombord, t.ex. vanligt läckage, öppna vattentäta dörrar, etc. 

Ovan innebär att det angivna olycksförloppet förfalskades redan samma dag som olyckan den 28 september 
1994, innan man hade funnit varken vrak eller visir, det senare troligtvis vid vraket. Vem initierade denna 
förfalskning? Enn Neidre 1.6/7? Nej, saken är nog mer komplicerad än så, även om Neidre - och flera i 
besättningen - naturligtvis vet exakt, vad som hände ombord, men inte behagat meddela detta. Neidre var på 
plats i Finland, när den överlevande besättningen kom iland och berättade för honom vad som hänt. Sillaste 
måste ha meddelat att 'Estonia' var läck och att länspumparna var igång 1.3. 

Låt oss repetera händelserna den 28 september efter förlisningen, som de sammanfattas i Analysgruppens 
delrapport 'En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder' (25) utgiven 1998. 
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REGERINGEN IGNORERAR FN:S BESLUT - KONSPIRATIONEN INLEDS 

Redan kl. 03.00 (estnisk tid) olycksnatten, dvs en och en halv timme efter Mayday, samlas delar av svenska 
Statsrådsberedningen för att analysera läget (enligt sid 24 i (25)): 

'Vid fyratiden ... konstaterar (de) att formerna för en haveriutredning är en viktig fråga. De vill undvika att en 
annan stat ansvarar för en sådan utredning utan att ge svenska experter insyn i arbetet.'  

Ingen informerade, naturligtvis, Statsrådsberedningen vid denna arla tidpunkt att FN:s sjöfartsorgan IMO redan 
hade godkänt två resolutioner om formen för haveriutredning och att en tredje var under utarbetning. 

Det fanns redan en internationellt accepterad standard för haveriutredningar 

1.2 och svenska regeringen behövde inte oroa sig för den saken. Ingenstans i alla offentliga utredningar, som 
hittills har publicerats om 'Estonia', nämns detta faktum. Inte bara svenska (statens) experter utan också 
allmänheten har självfallen rätt till insyn i en utredning av detta slag. Man får emellertid intrycket att svenska 
regeringen redan kl. 03.00 - två timmar efter slagsidan uppstod - var beredda att se till att svenska experter 
skulle ha insyn i olycksutredningen, vilket var helt naturligt. Det styrde sedan regeringens handlande. Varför 
svenska regeringen 1994 sedan beslutade om en sekretessbelagd utredning under tre år bör naturligtvis 
utredas 2001! Det är ett självklart faktum att sekretessen möjliggjorde alla manipulationer inom Kommissionen 
och spridande av konspirationsteorier. 

SAMARBETE - JUSTITIEMORD 

På morgonen kontaktar den svenske statsministern sina finska och estniska kollegor (statsministrar) och de 
beslutar om ett möte (sid 26 i (25)). På eftermiddagen flyger statsministern (Carl Bildt) med två assistenter 
(Jonas Hafström och kommendör Emil Svensson) till Åbo (sid 28 i (25)). Det var ungefär samtidigt som när tysk 
TV visade kapten Arvo Piht på Utö (eller Mariehamn) och meddelade att även Piht var på väg till Åbo 1.46 och 
när 'Mariella' lämnade olycksplatsen med 25 eller 28 överlevande ombord 1.41. Vid ankomsten till Åbo 
meddelar statsministern att regeringen har givit Statens Haverikommission, SHK, i uppdrag att biträda Estland 
att utreda haveriet (sid 29 i (25)). Det var helt i enlighet med FN:s resolutioner om internationellt samarbete vid 
sjöhaveriutredningar, fast statsministern borde förstås också ha meddelat att svenska allmänheten också skulle 
ha full insyn hela tiden. 

Sekretess under en rent teknisk haveriutredning är naturligtvis ej tillåten. 

Senare var det en genomgång på räddningstjänstens ledningscentral följt av enskilda överläggningar mellan 
statsministrarna. Inget protokoll finns från detta möte eller vad de talade om. Ingen tycks ha noterat att det 
fanns FN-resolutioner som beskriver proceduren för internationellt samarbete vid sjöhaveriutredningar. I 
princip blev trenationerskommissionen fel - kommissionen borde ha letts av Estland, naturligtvis med sakliga 
och opartiska utredare och inte med helt jäviga utredare 1.7, med svenska och finska myndigheter eller 
intressenter som bisittare och allmänheten (fackföreningar!) skulle haft full insyn. I verkligheten beslöt 
tydligen statsministrarna att ej följa FN:s bestämmelser om haveriutredning. Det är nu justitiemorden på 
omkomna, överlevande och anhöriga inleds. 

STATSMINISTRAR TRÄFFAR ÖVERLEVANDE 

Sedan träffar de tre statsministrarna överlevande. Det framgår inte vilka statsministrarna talade med och om 
kapten Arvo Piht var närvarande. Det enda som Analysgruppen skriver i sin rapport är att den (då 32-årige) 
estniske statsministern 

'Mart Laar talar med tre estniska besättningsmän som berättar om en våg som underifrån lyfte bogporten'  
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(sid 29 i (25)). Denna förklaring i (25) är osann(olik). De tre, som troligtvis var 3/M Treu, systemtekniker Sillaste 
och motorman Kadak, hade ingen möjlighet att veta att en våg hade lyft bogporten 1.10 redan den 28 
september. De tre hade enligt uppgift (obevisad naturligtvis) befunnit sig i maskinkontrollrummet och kunde ej 
se bogporten (visiret) bakom den stängda rampen. Det var inget tal om stora mängder vatten på bildäcket vid 
denna tidpunkt - de tre hade ju i sina vittnesmål meddelat att rampen ej dragits ut - och en massa andra lögner. 
De hade aldrig sett en utdragen ramp. Ingen hade sett ljuset i garaget strömma ut genom den öppna rampen, 
etc 2.13. Ingen hade sett havet störta in i överbyggnaden. Treu har till författaren meddelat att han aldrig 
träffat den estniske statsministern. 

Som angetts ovan är tydligen de tres vittnesmål manipulerade på andra sätt redan på eftermiddagen den 28 
september (olycksdagen!), innan de träffade statsministrarna, men de meddelade definitivt att (i) de aldrig sett 
rampen dras ut eller (ii) att de slog larm och Sillaste 1.3 berättade ju att länspumparna var igång, etc. På 
olycksdagens morgon - strax efter olyckan - var det ju aldrig tal om att visiret hade dragit ut rampen, och först 
senare meddelade Kommissionen att visiret hade trillat av 'under väg' och att sedan vågor hade brutit upp 
rampen 1.4 och vatten läckt in vid den stängda rampen, vilket Treu och Sillaste hade sett på monitorn av det 
upplysta bildäcket. Den ende som meddelade den 28 september att visiret hade trillat av var den svenske 
skeppskonsulenten Hans Wermelin 1.3. Senare meddelade Wermelin att ett avslaget visir skulle leda till 
sjunkning. Wermelins uppgifter stinker vilseledning lång väg. 

Sedan var det presskonferens. Inga besked om FN:s resolutioner om haveriutredningar gavs. 

KONSTRUKTIONSFEL 

Sedan flög svenske statsministern hem från Åbo och det är nu beskrivningen börjar bli riktigt avslöjande. Från 
flygplatsen ringer Carl Bildt svenske kommunikationsministern och meddelar enligt (25) att 

'det skall undersökas om andra passagerarfärjor i drift är konstruerade på samma sätt som 'Estonia'. Uppgifterna 
från de överlevande besättningsmännen, om att bogporten "lyfts underifrån" kan tyda på konstruktionsfel' (sid 29 
i (25)). 'Kommunikationsministern får i uppgift att kontakta Sjöfartsverket'.  

Notera hur Bildt hänvisar till de estniska besättningsmännens uppgifter. De hade vid nämnda tidpunkt aldrig 
sagt ett ord om ett avslaget visir! 

Ungefär samtidigt landade två svenska helikoptrar på 'Mariella', som kommit in på svenskt vatten, och 
ombordsätter enligt uppgift poliser för att skydda de 25/28 överlevande1.41. Sedan flyger helikoptrarna iväg. 
Vem som kom på denna idé framgår ej av (25) och vilka helikoptrarna var. Om motivet var riktigt, hade polisen 
lätt kunnat borda 'Mariella' vid Furusund med lotsbåt eller var som helst i farleden med polisbåt. Det enklaste 
borde ha varit att polisen gick ombord i Värtan, när 'Mariella' anlände kl. 23.55. Inget av detta nämns i (25). 

Varför var de så viktigt att isolera överlevande på 'Mariella' från allmänheten och massmedia? Vilka var de 
överlevande på 'Mariella'? Var det överlevande estniska besättningsmän som visste vad som hänt? T.ex. att 
'Estonia' hade kolliderat med ett okänt fartyg? 'Mariella' uppgav att man räddade 18 personer i vattnet ... 
men bara 15 har namngivits! 

När statsministern återkommer från Åbo, hålls på kvällen ett sammanträde i regeringsrummet på Rosenbad 
(sid 31 i (25)). Statsministern sammanfattar läget, bl.a. 

'Eftersom ett konstruktionsfel kan ha orsakat olyckan bör det utredas om liknande fel kan återfinnas på andra 
fartyg'. 

Återigen är det statsministern som olycksdagens afton (!) antyder att konstruktionsfel orsakade olyckan (om nu 
uppgiften är korrekt återgiven i (25)?). Varför var det så angeläget att cirkulera denna hypotes av Hans 
Wermelin - konstruktionsfel - på detta stadium? 

Och är beskrivningen i (25) om Bildts agerande verkligen sann?  
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Olycksundersökningen hade ju inte påbörjats och den 4 oktober meddelades ju, att även om visiret hade fallit 
av, så var rampen på plats efteråt - det var vågkrafter mot den stängda (sic) rampen som öppnade rampen lite 
grann och släppte in vatten. Att sedan enbart detta påstådda konstruktionsfel av visiret (inte rampen) utreddes 
som olycksorsak är graverande för alla parter. 

Först på kvällen 28 september anlände delar av svenska Kommissionen till Åbo (Forssberg, Stenström, Gunnel 
Göransson (sekreterare), alla tre SHK, och Sten Anderson (sjöfartsverkets observatör)). De träffar finnarna 
(inget protokoll finns från mötet) och får meddelande att den estniska haverikommissionen kommer dagen 
därpå (sid 33 i (25)). Det är fel i flera bemärkelser. Delar av den estniska haverikommissionen var redan på plats 
med med kapten Enn Neidre som förhörde olika besättningsmän, vilket inte nämns i (25). Transportminister 
Meister var tydligen i Tallinn och diskuterade med Stolt Comex om att bärga alla omkomna, men ankom kanske 
senare till Åbo. Esterna utsågs formellt inte förrän den 10 oktober 1.5, så hur visste man den 29, vilka de 
estniska utredarna var? Finska polisen förhörde därför besättningsmännen både den 28 och 29 september, 
med estniska (finska?) tolkar närvarande och protokollen för dessa förhör är motsägelsefulla 2.1. 

Dagen därpå (torsdag den 29 september) sammanträder svenska regeringens krisgrupp. 

'Frågan om felkonstruerade bogportar diskuteras' (sid 45 i (25)). 'Statsministern framhåller i samband med detta 
att det är viktigt att allt begärt material (om bogportar) kommer fram och att detta måste stämmas av med 
Finland' (sid 46 i (25)). 'Han finner det också anmärkningsvärt att misstankarna om bogportarna kom via 
regeringen och inte verkade vara kända hos den ansvariga myndigheten' (25). 

Samtidigt pågår samtal i Åbo med den finska och estniska haverikommissionen 1.3. Kapten Avo Piht är 
fortfarande rapporterad som överlevande av Baltic News Service. Chefsmaskinist Lembit Leiger uppges befinna 
sig på Huddinge sjukhus. Samtidigt ringer en av de försvunna systrarna Veide till sin mamma - telefonsamtalet 
avbröts - och pursern Andres Vihmare 1.46 ringer till hustrun till den senare försvunne fartygsläkaren Viktor 
Bogdanov och meddelar att denne överlevt. Detta nämns ej i (25). De svenska och finska 
kommissionsmedlemmarna förhörde sedan estniska besättningsmän i Åbo den 29 september och samma dag 
bestämde Meister att besättningen skulle skickas hem, vilket inte heller nämns i (25). 

Statsministerns intresse för felkonstruerade bogportar redan den 28/29 september är anmärkningsvärt, 
eftersom vid den tidpunkten ingen (utom Wermelin) hade påstått att visiret hade dragit ut rampen. Lika 
anmärkningsvärt är hans ointresse för FN:s resolutioner om internationella haveriutredningar och att 
allmänheten, självklart, skall ha full insyn i utredningen, medan den pågår. Allt tyder på intensiv planering av 
mörkläggning i kulisserna av hela olyckan. 

På fredagen (30 september) sammanträder svenska regeringens krisgrupp igen. På mötet avhandlas vad som 
framkommit vid ett (tidigare) 

'möte med sjösäkerhetsdirektör Bengt-Erik Stenmark samma morgon i fråga om Sjöfartsinspektionens analys av 
troliga olycksorsaker' (sid 49 i (25)). 

Vad som verkligen avhandlades morgonen den 30 september meddelas konstigt nog ej i (25) och Stenmark 
nämner vid mötet tydligen inte det samtal han hade haft med förste fartygsinspektör Åke Sjöblom tisdag kväll 
åtta timmar innan olyckan 1.1 fotnot 11, 1.23 och 1.33 om att 'Estonia' inte var sjövärdig vid avfärden den 27 
september. Stenmark anger tydligen inte heller att fartyg sjunker, om de är läck under vattenlinjen, och 
kapsejsar och flyter upp-och-ned, om de får in vatten ovanpå bildäck över vattenlinjen 1.9. Stenmark nämner 
avslutningsvis inte att ett avslaget visir knappast sänker ett fartyg. Inte ett ord om att rampen var det vädertäta 
skyddet av överbyggnaden kring bildäcket eller att vatten inne i en överbyggnad ovanpå det vattentäta skrovet 
knappast sänker ett fartyg på 30 minuter. 

VILSELEDNING OM VISIR 

Ovan sammanställning ur (25), om beskrivningen av statsministerns agerande är riktig eller en 
efterkonstruktion är oklart, visar alltså att, enligt Analysgruppen, intresset snabbt fokuserades på bogporten i 
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överbyggnaden som olycksorsak - kraftigt understött av statsminister Carl Bildt - medan Sjöfartsinspektionen 
undanhöll väsentlig information om 'Estonia's skick timmarna före olyckan, och sex dagar innan Kommissionen 
gjorde sitt första uttalande 1.4 den 4 oktober varför fartyget hade sjunkit - vatten på bildäck. Att Sjöfartsverket 
var jävigt - med ett starkt egenintresse att mörklägga olyckan - tycks varken statsminister Bildt eller 
Analysgruppen ha tänkt på 1.16. 

KATASTROFALA MANIPULATIONER 

Antag att olyckan gick till som följer: 

Mellan kl. 00.50-00.55 sprang 'Estonia' läck med en smäll - pga en kollision. Linde noterade smällen på bildäck. 
Treu stängde de vattentäta dörrarna på däck 0 i skotten runt om läckaget och kallade ner Sillaste som startade 
länspumparna. Bryggan och besättningen var larmad. Läget var under kontroll. Läckan var isolerad. Men sedan 
startade vatten spilla upp på däck 1 bland passagerarhytterna. Treu ringde upp till bryggan och meddelade det. 
Linde sändes ner för att stänga de vattentäta dörrarna på däck 1 och larma passagerare där. Det var oordning 
och panik på bryggan. På kontrollpanelen för de vattentäta dörrarna lyste lampor rött och grönt 1.23. Någon 
bestämde att stänga alla vattentäta dörrar från bryggan. Personen tryckte på fel knapp! Vattentäta dörrar 
under fullt vattentryck öppnades. Pang, pang - vattnet sköt ut med hög fart och spreds i flera utrymmen. 
Maskinbesättningen stod till knäna i vatten på däck 0. Initialstabilitet förlorades och slagsida uppstod. Och 
panik! En dum olycka. 

Kapten Piht och chefsmaskinist Leiger 1.46 överlevde och var helförbannade eller mycket oroliga, eftersom de 
visste att olyckan, skrovläckaget, orsakats av kollision med ett okänt föremål. De ville meddela media vad som 
hänt. Därför tvingades de 'försvinna' för den goda sakens skull. För andra personer hade redan bestämt att 
skylla olyckan på visiret. 

LEHTOLA UPPGER FALSK VRAKPOSITION - LÖGNER BLIR SANNINGAR 

En anledning till varför utredningen manipulerades är alltså följande:- Efter olyckan ombads de fyra 
överlevande besättningsmännen - Treu, Sillaste, Kadak och Linde - att meddela, precis som statsminister Bildt 
sagt till media, att visiret hade orsakat olyckan - de hade alla sett, dels att vatten strömmade in vid rampen 
(dock ej Linde), dels att visiret saknades, innan fartyget sjönk (men att rampen var stängd) - och dessa uppgifter 
publicerades den 29 -30 september och de finska och estniska statsministrarna understödde dem. Men så 
hittades troligtvis visiret den 30 september som väntat vid fören (!) 1.14 dvs det hade inte trillat av 40 minuter 
före sjunkningen. 

Det innebar naturligtvis att de fyra vittnesmålen om det saknade visiret (och allt annat de meddelat) blev 
värdelösa. Sannolikt beslöt Kommissionen då - understödda av statsministrarna? - att 'flytta' visiret och hitta på 
hela olycksförloppet med visiret. Lehtola fick uppge en falsk vrakposition. Bevakningsfartyg flyttades och ett 
annat fartyg - svenska HMS 'Furusund' eller HMS 'Urd' - kunde lägga sig vid vraket och i lugn och ro spränga loss 
visiret. En enkel lögn ledde till en stormflod av lögner! Sannolikt var både visir och ramp i dåligt skick - rampen 
var inte låst och visiret var skevt och Atlantlåset var troligtvis skadat innan olyckan och gick ej att använda. Men 
det skadade Atlantlåset kunde man tydligen utnyttja som 'olycksorsak'. Och det hela fungerade bra i början - 
alla falska uppgifter blev etablerade fakta. Men fakta som inte passade ihop. Mycket sannolikt var det läckage i 
skrovet under vattenlinjen som orsakade olyckan/plötslig slagsida. Varför Kommissionen - och statsministrarna 
- inte ville erkänna detta är oklart. Var det för att skydda besättningen som tvingats avge förfalskade vittnesmål 
om visiret? Och varför peka ut det oskyldiga varvet - som en Alfred Dreyfus - för att felkonstruera och 
feltillverka visiret? 

NÄR UPPSTOD DET SPRÄNGDA HÅLET I STYRBORDS FÖRSKOTT? 

Och - vem beordrade fem svenska dykare att besöka vraket efter 'Estonia' och vad gjorde dessa dykare som 
sannolikt befann sig ombord HMS 'Furusund' eller HMS 'Urd'? Hur kunde ett jättelikt hål uppstå i styrbords 
frontskott 3.10? Naturligtvis dök svenskarna för att lossa visiret från vraket! HMS 'Furusund' hade all utrustning 
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ombord för detta. Naturligtvis sprängde de loss visiret under vatten mellan 2-9 oktober 1994 och försökte 
öppna rampen. Kanske kom de in i överbyggnaden via styrbords öppna lotsdörr? 

VISIRET 1 560 METER VÄSTER OM VRAKET! 

Och hur kunde visiret hittas den 18 oktober av ett finskt krigsfartyg - med svenska flottofficerare ombord - utan 
sökning 1 560 meter väster om vraket? Och varför bärgades visiret i en hemlig operation av svenska flottan i 
mitten av november 1994 utan att visirets position bekräftades? Var det för att visiret inte alls bärgades vid den 
uppgivna positionen utan istället vid vraket? Dessa frågor bör utredas vid en kompletterande olycksutredning. 

Sjösäkerhetsdirektor Bengt-Erik Stenmark och svenska Sjöfartsinspektionen visste naturligtvis att det fanns 
stora brister i 'Estonia' och att det knappast rörde bogporten, som Stenmark meddelade regeringen. 
Sjöfartsinspektionen hade kontrollerat 'Estonia'/'Viking Sally' vid ett otal tillfällen 1990-1994. Färjan var i 
Stockholm varannan dag! Samtidigt undvek Bildt och Stenmark att diskutera i grunden andra troliga 
olycksorsaker - läckage i skrovet, eftersatt underhåll, besättningsfel, t.ex. Det verkar alltså enligt 
Analysgruppens beskrivning i (25) 1998, som man ville, redan samma dag som olyckan ägt rum, att bara 
bogporten i överbyggnaden som olycksorsak - konstruktionsfel - skulle utredas. 

Möjligheten finns naturligtvis att Stenmark meddelade statsministern att 'Estonia' inte var sjövärdig vid 
avfärden och att uppgiften undanhölls. Det är bara att fråga dem igen. Statsministern bor numera tydligen i ett 
palazzino i Italien med ny hustru och Stenmark studerar i Luleå (1998) eller är pensionerad i en stad vid 
Mälaren (2004). Intrycket är att dessa båda personer vilseledde Analysgruppen 1997/8. 

Analysgruppen 1.36 var medveten om alla, av Kommissionen censurerade, uppgifter i (1) och de flesta 
uppgifterna i denna bok, när den skrev sina rapporter (25) och (26) 1998 och 1999, men inga av av 
författarens uppgifter användes i Analsygruppens utredning eller analys.  

Skälet (bortförklaringen?) var att Analysgruppen inte skulle behandla haveriutredningen (5). Analysgruppen 
utredde istället bara om de omkomna skulle bärgas och hur svenska myndigheter hade tagit hand om 
överlevande och anhöriga. Resultatet av Analysgruppens censur i (25) är att det internationella 
sjösäkerhetsutvecklingsarbetet drabbats svårt. 

SKYDDA DE ANSVARIGA? MÖRKLÄGG KRIMINELLA BROTT! 

Är ovan svaret varför både haveriutredning och Analysgrupp manipulerades - att skydda personerna som 
dirigerade olycksutredningen åt fel håll redan de första dagarna? Frågan bör naturligtvis utredas professionellt. 
En första fråga borde ställas till den dåvarande svenska statsministern Carl Bildt - är Analysgruppens 
beskrivning korrekt? För faktum kvarstår att bara bogportens konstruktionsfel skulle utredas på dennes 
uppmaning, enligt (25), innan man ens hade konstaterat om visiret kunde ha dragit ut rampen, eller om det var 
andra fel på färjan. Varken vrak eller visir var officiellt lokaliserade, när statsminister Carl Bildt ställde sina 
besynnerliga krav! 

Inga andra sjösäkerhetstekniska brister skulle utredas. 

Saken kompliceras av det faktum, att man inte bara manipulerade olycksorsaken, utan också senarelade tiden 
för en väsentlig händelse under olycksförloppet - den plötsliga slagsidan - cirka 14 minuter. Det skedde redan 
den 29 september, dvs innan man funnit vraket/visiret. Det innebar att Utö-plotten blev värdelös, eller 1.13 
som Rosengren sade till kapten Mäkelä på 'Silja Europa' i november 1994 - var "felaktig", eftersom den tydligen 
visade att slagsidan uppstod kl. 01.02, då kanske kursen ändrades (om inte kursen och farten ändrades ännu 
tidigare?). 
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VARFÖR VAR DET NÖDVÄNDIGT ATT ÄNDRA TIDEN FÖR SLAGSIDAN?  

Det skedde först den 29 september- i sitt första vittnesmål 28 september 2.1 babblade Treu om att slagsidan 
uppstod kl. 01.00, i sitt andra (förfalskade) vittnesmål den 29 september att det var kl. 01.16. Troligtvis 
noterade alla assisterande fartyg att 'Estonia' sjönk redan kl. 01.32-01.36, men Kommissionen beslöt att 
senarelägga sjunkningen till kl. 01.52. 

Varför inte acceptera att slagsidan uppstod kl. 01.02, som de flesta överlevande konstaterat och att 
tidigarelägga Lindes besök på bildäck redan kl. 00.30, när han normalt borde ha varit där ändå? Det påstådda 
olycksscenariet fungerade ju fortfarande, även om tiden mellan slagsida och Mayday ökade från sex till 20 
minuter. Ett fördröjt Mayday hade lätt kunnat förklaras med panik på bryggan efter slagsidan. 

Och varför insisterade man på att vatten på bildäck sänkte fartyget, när färjan istället skulle ha kapsejsat och 
flutit upp och ned? Varför ville inte Kommissionen erkänna detta? 

Slutsatsen är att Kommissionen inte visste den 29 september vad som skulle ha hänt med vatten ovanpå bildäck 
och att den trodde att man kunde hitta på vad som helst. 

OKUNNIG KOMMISSION - FICK SENARE FÖRFALSKA ALLA STABILITETSBERÄKNINGAR 

Kommissionen visste inte det fysiska sambandet mellan vikt av vatten på bildäck och krängning och vad som då 
händer med stabiliteten. Varför inte, t.ex. meddela att man reparerade ombord, att det var en explosion, när 
man svetsade på en dubbelbottentank (Rollnixtanken?) och att det var ett jätteläckage, som man inte lyckades 
hantera med plötslig slagsida som följd och att visiret slogs av senare - sanning eller lögn - det hade låtit mera 
rimligt och man skulle kunna (bort)förklara olyckan bättre och att det var läckage under vattenlinjen som ledde 
till total förlisning. Då fick man naturligtvis meddela att de vattentäta dörrarna var öppna i strid mot alla regler, 
men man hade presenterat en olycksorsak som var logisk och svår att överbevisa. Nu tvingades Kommissionen 
censurera alla uppgifter om de vattentäta dörrarna 1.23 i slutrapporten (5) och sedan kunde Kommissionen 
aldrig förklara hur 'Estonia' sjönk 1.9! 

BESÄTTNINGSFEL UTESLUTET 

Sannolikt var det prestigeskäl (och rent praktiska skäl) att man undvek att använda sig av besättningsfel som 
olycksorsak. Att be flera estniska besättningsmän fabulera om påstådda eller verkliga reparationer var för 
komplicerat. Därför fick det bli bogporten - visiret, som de fyra estniska huvudvittnena fick berätta om att det 
plötsligt bara lossnade, när de var sysselsatta med olika rutinuppgifter, även om berättelserna inte 
överensstämde. Och visiret hade ju lossnat, även om experter ännu idag är oense om hur det gick till. 
Uppgifterna om att sprängladdningar mellan visir och ramp bidrog till att lossa visiret under vatten efter 
olyckan har aldrig utretts professionellt, ej heller om visiret föll av efter slagsidan eller hängde kvar, när fartyget 
sjönk för att hamna vid sidan om vraket. 

Man får ej heller glömma att det tydligen var bråttom den 28-29 september 1994. Allmänheten krävde snabbt 
svar, vad som kunde ha orsakat olyckan. Så det fick bli visiret! Svenska dykare sändes ut för att spränga loss det 
under vatten i hemlighet. Och historien att visiret trillade av tidigare var ju bra - 99.9% av allmänheten trodde 
på den smörjan vid den tidpunkten och en majoritet av allmänheten tror det fortfarande. 

MEN VARFÖR LOSSNADE VISIRET? 

Även vad beträffar visiret hade Kommissionen flera möjligheter att manipulera utredningen. Officiellt gick man 
ut med beskedet att visiret var i perfekt skick och att det rörde sig om konstruktions- och tillverkningsfel av 
visiret 1980 av varvet som bidragit till olyckan och, ej att förglömma, avsaknad av kollisionsskott, vilket var 
estniska myndigheters ansvar. Enorma vågor hade sedan bara plötsligt slagit bort visiret. 
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Man hade ju annars kunnat konstatera - stabilitetsberäkningarna fick man förfalska senare - att visirets skick 
var eftersatt (det i sig skulle inte ha orsakat olyckan) och att det, i kombination med höga våglaster och 
utmattning av vitala konstruktionsdetaljer och avsaknad av kollisionsskott, lett till olyckan, som då kunnat 
skyllas på en kombination av olyckliga omständigheter utan något individuellt ansvar, även om det saknade 
kollisionsskottet berodde på slarviga estniska myndigheter. 

Det hade dock slagit tillbaka mot rederiets inspektör och f.d. sjöfartsinspektionens inspektör Ulf Hobro i 
Stockholm och klassällskapet Bureau Veritas inspektörer Anders Wirstam och Hans Olsson, som också arbetade 
för Estland. Dessa personer höll tyst om allt de visste om 'Estonia' och Kommissionen ansträngde sig aldrig att 
fråga ut dem ordentligt. Kritik hade också kunnat riktas mot svenska Sjöfartsinspektionens hamnstatskontroller 
i Stockholm - och Tallinn - så Kommissionen beslöt tydligen att manipulera även dessa. Under dessa 
omständigheter - att beskyllas för konstruktionsfel - drog det tyska varvet igång sin olycksundersökning och det 
skall vi vara mycket tacksamma för. 

Utan den tyska utredningsgruppens ihärdiga och storartade arbete, hade många fakta om olyckan kunnat 
sopas under mattan och denna bok hade aldrig skrivits. Mörkläggningen och historieförfalskningen hade 
lyckats. Tyvärr är den tyska utredningen i många stycken förrvirrande, eftersom den baseras okritiskt på många 
av Kommissionens felaktiga uppgifter, men troligtvis anade inte tyskarna att allt som Kommissionen meddelade 
1994-1997 var manipulerat. Vem kunde ha anat det 1994/5? Tyvärr gjorde tyskarna aldrig några korrekta 
stabilitetsberäkningar, som direkt skulle visa att Kommissionen ljög. Tyskarna vågade aldrig anklaga 
Kommissionen för rent bedrägeri. 

3E MASKINIST TREU LJUGER 

3/M Treu är mycket intressant - han vet, att de vet, att han vet, att olyckan inte alls gick till som han sagt. Treu 
vet också vem som bad honom ändra uppgifterna - det var sannolikt den estniske 'utredaren' kapten Enn 
Neidre (efter statsministrarnas besök?). Treus tid för slagsidan ändrades - AE har visat detta i Treus två 
tidigaste, dokumenterade vittnesmål avgivna i Finland den 28/29 september - tiden för slagsidan är ändrad i de 
två vittnesmålen mellan 28/29 september från kl. 01.00 till 01.16 2.1. I det senare vittnesmålet (D24 i SHK:s 
arkiv) avgivet, enligt uppgift kl. 10.00 den 29 september, är det tydligt att alla tider senarelagts 15-16 minuter, 
t.ex. säger Treu att omkring kl. 01.30 var slagsidan ca 40-45 grader och huvudmaskinerna hade stannat . Det var 
naturligtvis kl. 01.15. Det är i samma vittnesmål som Treu säger att 

'vatteninträngningen (på bildäck, kl. 01.15) var enorm eftersom ... kameran ... befann sig under det inträngande 
vattnet'. 

Kanske var vatteninträngningen i maskinrummet enorm, pga läckage - det var ju enkelt att manipulera det 
finska vittnesmålet. Sillaste och Kadak som kom in i maskinkontrollrummet ett par minuter senare, efter 
slagsidan, bekräftar inte Treus utsaga - de ser rampen stängd 1.3 och 1.30, eftersom de blivit tillsagda att säga 
det vid den tidpunkten - Kommissionen trodde då att enbart en läckande ramp kunde orsaka olyckan. Sedan 
säger Treu att 

'Silver Linde ... då befann sig på bildäck ...' 

(kl. 01.15?! när kameran befann sig under det inträngande vattnet? - kanske var Linde på bildäck, eller däck no. 
1?, kl. 01.00 och hann rusa upp?) och 

'... (Linde) meddelade vakthavande styrmannen att det fanns vatten på bildäck'. 

Kanske handlade det om däck no. 1? Vittnesmålet är oerhört avslöjande, för Treu säger vidare att 

'Sillaste ... han hade kommit ner ungefär när problemen började'.  
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Sillaste hade ju kommit ner redan kl. 00.30 1.1, 1.3 och 1.10 för att fixa en vacuumpump i toalettsystemet. Var 
det då problemen började? Vilka problem? Läkage? Naturligtvis! Sillaste meddelade ju att länspumparna hade 
startats. Det gör man när det är läckage. Avslutningsvis meddelade Treu att han tog 

'maskinpersonalens egna trappor' 

för att komma ut, när slagsidan var nästan 90 grader 1.48. Hur gick det till? Hur kan man gå upp för sju trappor 
- totalt cirka 20 meter - när slagsidan är 90 grader? Det är omöjligt! 

Naturligtvis är händelserna i Treus andra vittnesmål senarelagda minst 15 minuter, och det är det, och bara det 
vittnesmålet, som hela slutrapporten är uppbyggt kring. Vem bad Treu ändra tiden? Och vad hände tidigare - 
Treu säger ingenting. Vet vi det, vet vi vem som hittade på olycksscenariet med vatten på bildäck redan den 28 
september, i stort sett innan Kommissionen anlänt till Åbo och efter Treus första förhör. Treus andra finska 
vittnesförhörsprotokoll är så förvirrat, så man undrar om verkligen ett andra förhör ägde rum. Varför finsk polis 
förhörde Treu två gånger, dels den 28 september, dels den 29 september, och ställde samma frågor men 
accepterade olika svar, bör utredas. Sannolikt är att Treu bara förhördes en gång och att det senare förhöret, 
dvs dess protokoll, är en uppfinning. 

Statsministrarna var på plats i Åbo redan på eftermiddagen, men Forssberg, Stenström och Sten Anderson kom 
inte till Åbo förrän sent på kvällen den 28 september (sid 33 i (25)). 

Det tyder på att olycksscenariet med vatten på bildäck inte hittades på av Kommissionen, utan av folk på plats i 
Åbo, innan Kommissionen anlände, ungefär samtidigt som kapten Avo Pïht försvann mellan Utö och Åbo och 
de tre personer han troligtvis delade livflotte med kanske försvann från 'Mariella' 1.41. 

Författarens slutsats är att varken besättning eller Kommission hittade på historien med visiret utan det var 
tredje part - troligtvis sjökapten Enn Neidre 1.6 i sin tur uppmanad av någon - som påverkade främst 3/M Treu - 
och sedan Linde, och att just därför deras vittnesmål inte stämmer överens. De glömde bort att tala med 
Sillaste som fick meddela media och finsk/estnisk polis att länspumparna var igång och att fartyget var läck 1.3. 
Kommissionen fick sedan bara i uppdrag att konfirmera olycksscenariet med felaktig bogport kraftigt 
understödd av svenska statsministerns konstruktionsfel. Av okänd anledning var det nödvändigt att ändra 
tidpunkten för slagsidan redan kvällen den 28 september, efter att Treu avgivit sitt första vittnesmål. När sedan 
Sillaste talade om att länspumparna hade varit igång innan slagsidan fick man censurera den uppgiften helt 1.3 
i slutrapporten (5). 

VEM HADE ANLEDNING ATT FÖRFALSKA HELA OLYCKSFÖRLOPPET REDAN DEN 28? 

De tre statsministrarna? De hade ju officiellt inget alls med olycksutredningen att göra. De visste officiellt 
ingenting. Men tydligen bestämde någon (sjökapten Enn Neidre vet naturligtvis vem) att skylla på visiret redan 
den 28 september och att det gällde att ändra tiden. Resten fick Kommissionen och experter sköta om! För att 
kontrollera utvecklingen myglade sig sedan Enn Neidre, en underordnad person i rederiet, in i Kommissionen 
1.6 för att utreda olyckan, dvs snarare se till att olyckan inte alls utreddes. 

Sjöfartsverket (Sten Anderson) gick sedan ut 1.4 ut och meddelade massa desinformation som slog tillbaka, så 
att sjösäkerhetsdirektör Bengt-Erik Stenmark senare (februari 1995) fick avgå från sitt arbete 1.37. Stenmark 
vet naturligtvis mer än han meddelat. Sedan brassade man på om visir och vatten på bildäck, så att det bara 
stänkte. Redan 29 september, innan man ens hade hittat vraket eller visiret, visste media i stort sett vad som 
hänt - visiret hade fallit av, vatten hade trängt in på bildäck, etc. trots att ingen sett rampen öppen 1.3. Alla 
som visste vad som verkligen hänt tystades. Piht och Leiger 'försvann'! Vittnesmanipulationerna startade. 

Författaren har en stark känsla av att Kommissionen tillsades, beordrades, sent den 28 eller tidigt 29 
september att olycksorsaken var det avslagna visiret och vatten på bildäck - och att Kommissionen enbart 
skulle meddela och utreda denna olycksorsak, vilket den sedan pliktskyldigast gjorde. Vem som beordrade 
Kommissionen detta är okänt även om det sannolikt var statsminister Bildt. Kommissionen begärde då nog att 
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deras utredning skulle vara sekretessbelagd och fick nog det kravet godkänt. Vem beslöt det? Bildt? Vad var det 
man ville dölja? En kollision. Med vad? 

FRÅGA OLOF FORSSBERG 

Det borde man fråga nuvarande hovrättslagman Olof Forssberg i Svea Hovrätt om. 

Resultatet blev som beskrivits i denna bok. Kommissionen sammanträdde den 29 (30?) 1.3 men man 
diskuterade inte olyckorsaken - den var ju redan bestämd. Samtidigt dök svenska dykare ner till vraket och 
sprängde loss visiret. Sedan meddelade Kommissionen skamlöst olyckorsaken den 4 oktober 1.4. Eftersom 
inget stämde - naturligtvis hade man redan hittat visiret på vraket och beslutat lossa det - meddelade 
Finland/Lehtola en falsk vrakposition 1.14 , 4.3, så att man kunde meddela att man hittade visiret på den riktiga 
vrakplatsen. Finland meddelade därför först att man inte hittat visiret - letandet efter visiret tog sedan 
onaturligt lång tid och under tiden lossade de svenska dykarna under Gustav Hanuliaks ledning visiret från 
vraket! Och innan man ens officiellt hittade visiret, bekräftade Kommissionen olycksorsaken den 17 oktober 
1.11 och därför blev det mycket rörigt 1.13. Alla inblandade utredare - ester, finnar och svenskar - hade 
emellertid redan komprometterat sig, så de kunde inte dra sig ur. Situationen måste ha varit så kritisk att 
Kommissionen kunde kräva och få hjälp av svenska flottans dykare under Gustav Hanuliak att spränga loss 
visiret mellan den 2-9 oktober 1994. Uppdragsgivarna hade tydligen starka kort på hand. 

Sedan 'hittade' Kommissionen visiret officiellt den 18 oktober (utan att ha varit ute och letat mellan den 10 och 
17 oktober!) och det var 'en sjömil väster' om vraket (den falska vrakpositionen?), dvs Kommissionen kunde 
säga att det fallit av innan fartyget sjönk 3.10. Felet var bara att man sa att visiret hade trillat av väster om 
vraket och att man sedan aldrig kunde rekonstruera tidsförloppet och kurs/fart övertygande 1.9. Den felaktiga 
vrakpositionen uppgavs för att vilseleda - uppgiften om att man letade efter visiret i tre veckor var också fel. 
Man letade efter något annat Appendix 5 och det var inte 'fragment' man fann och bärgade mellan den 5 och 
10 oktober 1994. 

I Expressen 22 augusti 2000 sid 13 meddelar reporter Fredrik Engström att 

"Håkan Bergmark, 41, från Stockholm var en av de första som dök ner till 'Estonia'. Han säger att han fann och 
filmade ett stort hål på fartygets sida. Han fäste inte så stor uppmärksamhet vid det då. Det var inte min uppgift 
att hitta olycksorsaken. Men när kommissionens slutrapport kom flera år senare blev jag ytterst förvånad, säger 
Bergmark som idag helst vill glömma allt som har med 'Estonia' att göra. Två av de andra fyra dykarna som var 
nere samtidigt som Bergmark vill inte kommentera 'Estonia' överhuvudtaget." 

Bergmarks och de fyra andras dykning ägde rum i oktober troligtvis under Gustav Hanuliaks ledning och har 
aldrig nämnts eller rapporterats av Kommissionen. Uppgiften att Bergmark 'filmade ett stort hål på fartygets 
sida' är kanske sann - han fann styrbords lotsdörr i sidan på vraket öppen. Bergmark sprängde senare tydligen 
själv ett hål i 'Estonia's frontskott i ett lyckat försök att lossa visiret från vraket 3.10. Allt filmades naturligtvis - 
och därför fick alla filmer senare 'redigeras' - alla sekvenser som visade öppningar i sidan och visiret fick plockas 
bort 1.14. 

SVENSKA UTREDARE TIGER 

Vad finns det för bevis för uppgifterna i ovan analys? 

Forssberg vägrar uttala sig - han är ju numera hovrättslagman i Svea Hovrätt. 

I brev i april 1997 till författaren har han meddelat att han aldrig kommer att uttala sig om olycksutredningen. 

Det är sannolikt att Forssberg blev tillsagd att bara utreda ett avslaget visir och vatten på bildäck. 
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Stenström blev tillsagd samma sak. Den senare trodde nog inte på det, men gick med på det. Det förklarar 
Stenströms konstiga uppträdande, när författaren träffade honom måndag 31 oktober 1994 och föreslog att 
han skulle kolla stabiliteten - 'Estonia' skulle ju ha slagit runt och flutit upp och ned med vatten ovanpå bildäck 
1.9. Stenström bleknade och var aldrig mer sig själv, när författaren träffade honom senare1995/6. 
Stenström måste ha varit mycket orolig vid denna tidpunkt. Han visste att visiret fortfarande fanns vid vraket 
och att det måste 'bärgas' i en hemlig operation vid den falskt uppgivna visirpositionen 1 560 meter väster om 
vraket. 

Sten Anderson var nog införstådd i vad som krävdes, liksom hans chef, osjösäkerhetsdirektör Johan Franson, 
som manipulerade hela dykningen 1.16. Men övriga svenskar i Kommissionen, Rosengren, Huss, Noord, 
Schager och Eksborg, visste nog inte vilka direktiv som givits i början dvs 1994, men senare, dvs 1996/7 måste 
de ha förstått eller misstänkt. Sannolikt visste det dock inte att Piht och Leiger kidnappats - det var en estnisk 
affär, som skedde diskret. Fast svenskar är inblandade. Leiger befann sig ju på Huddinge sjukhus 1.46. 

ÄVEN FINNARNA TIGER 

I Finland var nog Kari Lehtola, amiral Heimo Iivonen och Tuomo Karppinen helt införstådda i att den officiella 
olycksorsaken var falsk - Karppinen och IIvonen hade ju sett visiret redan den 2 oktober och de smusslade bort 
Utö-plotten och Lehtola uppgav falsk vrakposition 1.14 och troligtvis också falsk visirposition. Iivonen 
förfalskade uppgifterna om räddningsaktionen 1.20. 

De finska och svenska fartygen fick aldrig uppge sina positioner, när de lokaliserade vrak och visir. Lehtola fick 
nog ansvara för att skilja visir och vrak åt på pappret. Iivonen såg till att Utöplotten försvann. Hur finnarna och 
svenskarna lyckades muta besättningen på fyra finska och ett svenskt fartyg att uppge fel positioner för visir 
och vrak och sedan 'hitta' och bärga visiret i en påhittad position är fortfarande oklart men enkelt att förklara. 
Fartygen rapporterade nog rätt positioner och märkte ej att Kommissionen meddelade media andra, felaktiga 
eller vaga positioner - 'en sjömil väster om vraket', t.ex. Alla filmer av vraket kunde censureras och redigeras 
med förklaringen att de visade kroppar, etc. Bärgningen av visiret fick ske i svenska flottans regi utan att man 
uppgav visirets position. 

Sedan gick det av bara farten - kunde man presentera ett helt förfalskat olycksförlopp - så kunde man hitta på 
att 'Estonia' var i perfekt skick med korrekt livräddningsutrustning och nödplaner och certifikat - när det i efter 
hand är hur enkelt som helst att visa att det också är fel 1.33. En förutsättning var förstås att utredningen var 
hemlig - allmänheten fick inte ha insyn - och att media bara publicerade de falska uppgifter som Kommissionen 
meddelade. 

Den finske experten Klaus Rahka verkar inte ha varit införstådd i att något var tokigt med hela utredningen. 
Han arbetade som en slav med att hitta uppgifter som bekräftade den officiella orsaken att vågkrafter kunde ha 
slitit av visiret - en användbar idiot. Det enda ordentliga mötesprotokoll som skrevs under utredningen 
författades just av Rahka. Att allt var strunt var en annan sak - protokollet såg snyggt ut. 

Svenske experten tekn. dr. Michael Huss vet nog att allt är fel, eftersom hans redan förfalskade - justerade -
stabilitetsrapporter och plotter förfalskades ytterligare av Kommissionen 1.9. Och sjösäkerhetsdirektör 
Fransson, som ledde dykningarna 1.16 och skrev alla konsekvens- och analysrapporter till svenska regeringen, 
vet naturligtvis att allt är en stor bluff. Som belöning blev han ju sjöosäkerhetsdirektör. 

Det är ganska otroligt att så många personer blev införstådda i historieförfalskningen och sedan att ingen har 
läckt om saken eller fått dåligt samvete och meddelat sanningen. Men det är lätt att kontrollera om 
utredningen gick rätt till - se Time Magazine March 13, 2000, cover story 'How to spot a liar'. Ovan nämnda 
personers kroppsspråk, vid författarens samtal med dem, avslöjar dem. Fast numera tycks de flesta tro på sina 
egna lögner - annars kan de väl inte sova? De anser sig kanske arbeta för en 'god' sak, vad nu den kan vara? 
Sanningen intresserar dem inte. 
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VAD HÄNDE EGENTLIGEN? 

En naturlig fråga är - visste Kommissionen den 28/29 september, vad som verkligen hade hänt? Visste 
Kommissionen t.ex. att fartyget sprang läck redan kl. 00.55-01.00 pga kollision och att besättningen larmades? 
Visste Kommissionen att länspumpar startades och att besättningen trodde att man hade läget under kontroll? 
Kan det vara så enkelt att enbart besättningen larmades om läckaget långt före slagsidan och att flera 
besättningsmän samlades på bryggan och att åtminstone en livbåt - no. 1 styrbord strax utanför bryggan - 
gjordes i ordning - ifall att? Man trodde att läget var under kontroll. Och så öppnade någon på bryggan de 
vattentäta dörrarna, vatten spreds, slagsida uppstod - och panik. Flera personer på bryggan kastades ner åt 
styrbord men lyckades ta sig till livbåten som sjösattes - och de överlevde? De o-döda esterna 1.46? Och sedan 
räddades de samma dag och meddelade vad som hänt! Och det kunde Kommissionen inte meddela. Man fick 
mörklägga. Men varför inte meddela direkt att ett klantigt besättningsfel orsakat olyckan? Då hade man sluppit 
att dölja de överlevande som visste sanningen och sluppit att hitta på en helt förfalskad olycksutredning. Men 
man halkade tydligen in på fel spår - trodde att man kunde bortförklara olyckan, att den snabbt skulle 
glömmas, och att eventuellt de o-döda esterna kunde återvända hem i lugn och ro utan uppmärksamhet litet 
senare. 

ESTLANDS BIDRAG TILL FÖRFALSKNINGEN 

I Estland avgick eller sparkades alla utredare i omgångar för att täcka spåren. De fattiga estniska utredarna med 
kapten Enn Neidre i spetsen gjorde vad de blev tillsagda som tidigare partiarbetare i det sovjetiska Estland. 
Estniska säkerhetspolisens chef Priit Männik utsåg sig själv som utredare i Kommissionen under 15 månader, 
när man slutförfalskade alla vittnesmål, och avgick strax innan slutrapporten skulle skrivas under - det fick en 
underhuggare göra. Alla protester från förtvivlade och maktlösa anhöriga, fundersamma överlevande och 
seriösa experter ignorerades. 

Resultatet blev som beskrivits i denna bok: en ensidig, inkomplett, totalt förljugen och orimlig slutrapport, 
dykningar som bara skulle bekräfta ett felaktigt olycksförlopp, där Fransons dykare 1.16 bröt sig in i delar av 
'Estonia', vilket man aldrig meddelade allmänheten - ett Underwatergate - och undertryckande av alla fakta 
och information, som vederlade hela den påstådda olycksorsaken och fartyget skick. Det internationella 
sjösäkerhetsarbetet saboterades för lång tid framåt. Ansvaret för mörkläggningen och historieförfalskningen 
finns hos Estlands president Lennart Meri och de estniska, finska och svenska regeringarna. De är ytterst 
ansvariga för denna Katastrofutredning.  

Gregg Bemis upptäckt av kroppar utanför vraket i augusti 2000 2.24 kanske förklarar en del oklarheter ovan. 
Hur kunde dessa kroppar ligga kvar utanför vraket sex år efter olyckan? Varför hade de inte flutit upp till ytan 
och flutit iland - se författarens funderingar i 3.22. Finns det en möjlighet att man bärgade kroppar och sedan 
sänkte dem igen vid vraket? Och att det är ett faktum man vill dölja? Bland alla andra lögner. 

--- 

146 Författaren har inte ställt den frågan tidigare eftersom han bara koncentrerat sig på och sammanfattat oklarheterna i de rent 
sjösäkerhetstekniska frågorna som intresserar honom - besättningens reaktion inför plötslig fara, slagsidan, stabilitet, vattentäta dörrar, 
länspumpar, vädertäta dörrar som rampen, yttre belastningar på skrovet, pga väder och vind, hållfasthetsanalys, livräddningsutrustning, 
säkerhetsorganisation, förloppet före sjunkningen, felaktiga nya SOLAS ändringar, etc. 

147 Nu sex år senare finner författaren det anmärkningsvärt att den svenske statsministern den 28 september gav ett så detaljerat uppdrag 
baserat på vad som idag sannolikt är förfalskade vittnesmål. En statsminister skall naturligtvis inte lägga sig i en teknisk haveriutredning, 
även om det naturligtvis fanns tusen förklaringar, varför statsministern gjorde det just då. Som framgår av denna bok finns det klara 
indicier att statsministern utsattes för desinformation (eller minns fel). Varför meddelade ingen till statsministern att fartyg sjunker, t.ex. 
pga läckage? Och varför trodde Bildt att visiret hade orsakat hela olyckan på ett så tidigt stadium? DN meddelade sedan plikttroget dagen 
därpå att bogporten var misstänkt olycksorsak, men ingen talade vid den tidpunkten, 28 september, att visiret hade dragit ut rampen som 
sedan stängts 1.12 - det kom senare, 17 december 1994 1.17. 

148 Troligtvis höll finska polisen bara ett förhör med Treu - den 28 september. Protokollet med ett påstått förhör med Treu den 29 
september (akt D24 i Estoniaakrivet) är sannolikt en förfalskning 2.1. 
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'Även om regeringen har fattat sitt beslut (att ej bärga 'Estonia'), återstår mycket arbete att klarlägga olyckans orsaker. 
Sjösäkerheten måste förbättras ... ' 

Statsminister Ingvar Carlsson (s) i Riksdagen 15 december 1994   

"Haverikommissionens slutrapport är noggrann och seriös men kan inte utan varje tvivel klarlägga vad som verkligen 
orsakade katastrofen. Det blir inget åtal, ingen skydlig kommer att pekas ut. 
Det går inte att peka ut någon skyldig och bevisa att det begåtts brott i samband med förlisningen. Det går inte att bevisa 
att någon vid rederiet eller myndigheter varit straffbart oaktsam".  

Tomas Lindstrand, åklagare (DN 980219)  

 'Unterdrückung der Öffentlichkeit stellt eines der konstitutiven Kennzeichen der Diktatur dar. Dagegen bedeutet 
Information über die eigene Angelegenheiten die erste und wichtigste Voraussetzung für ein funktionierendes 
Gemeinwesen'. 

Stefan Wolle i 'Die heile Welt der Diktatur' (ISBN 3-612-26650-0)  

 'När nya bevis för en olycka presenteras skall de bli bedömda och översändas till andra intresserade stater för lämplig 
behandling. När nya bevis som i grunden ändrar bestämningen av omständigheterna under vilka olyckan skedde, och som i 
grunden ändrar slutsatserna i relation till orsaken eller några följdrekommendationer, skall Staterna omvärdera sina 
slutsatser'. 

 FN-resolution IMO A.849 (20) och dess Lag för Undersökning av Sjöolyckor och Incidenter till Sjöss, paragraf 13  

 'Det är som de tror vi lever i en isolerad liten värld. Det är för dem som om inget har hänt i världen, som om Estonia inte 
hänt, som 11 september inte hänt, som Anna Lindh-mordet inte hänt. Alla andra talar om samarbete mot terror, även 
militärt. Men inte i Sverige. Det är oklokt att avstå från möjligheten att använda SSG (Särskilda SkyddsGruppen) mot 
terrorister.' 

Johan Hederstedt, överbefälhavare, 21 november 2003, TT 

  

4.5 EPILOG 

Den största maritima bluffutredningen i alla tider började med en lögn den 28 september 1994 - bogporten i 
överbyggnaden. Det som verkligen hade hänt - läckage i skrovet, pga kollision - kunde inte ha hänt. Något 
annat skulle ha eller kunde ha hänt. De ansvariga och de som visste vad som hänt var i en stark position 1994 
och de utnyttjade sina positioner hänsynslöst. Det skulle inte gå att peka ut någon skyldig och bevisa att det 
begåtts brott i samband med förlisningen. 

Allmänheten visste då bara att 'Estonia' hade sjunkit och att fler än 850 människor hade dött men inte varför. 
Genom att snabbt - nästan samma dag - skamlöst skylla allt på 'konstruktionsfel' av bogporten lyckades de 
ansvariga vilseleda överlevande och anhöriga och sjömän och sjösäkerhetsexperter. De ansvariga utnämnde 
sedan en grupp utredare i oktober 1994, som knappast kunde anses ha allmänhetens odelade förtroende, och 
experter att fastställa olycksorsaken - 'konstruktionsfel'. Och utredarna gjorde vad de blivit tillsagda under tre 
års hemliga möten - en lögn blev en flod av lögner. En enig Kommission fastställde 'konstruktionsfelet' i 
december 1997 och anklagelserna mot det tyska varvet. Då var bara fem av de ursprungliga utredarna kvar i 
Kommissionen - esten Laur, de tre finnarna och svensken Rosengren. 
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Frågar man utredarna sedan i sin tur att förklara alla 
oklarheter som kvarstår vid sidan om de 'enhälliga' 
slutsatserna, får man bara till svar, om de ens gitter att 
svara, att de inte längre arbetar med frågan, att allt är 
förklarat, eller att de bara arbetat med en del av 
olyckan, så de inte kan förklara andra delar, att allt 
stämmer (eftersom Kommissionen var enig) och att det 
är frågeställaren som har fel. Det hela är ganska skickligt 
upplagt. Kommissionens ursprungliga arbetshypoteser var 
genomgående att bara utreda 'konstruktionsfelet', att 
man inte fick kritisera besättningen, att inget brott 
begåtts och att fartyget var i perfekt skick. Därmed var 
Kommissionen tvungen att reducera eller helt enkelt 
manipulera vittnesmål och sakuppgifter, som ingivits, och 
som motsade arbetshypoteserna. Rosengrens och Huss 
manipulerade olycksförlopp, stabilitetsberäkningar och 
vatteninflöde i överbyggnaden, 1.9, 1.44 och Appendix 4, 
är praktexempel på skamlösa manipulationer. 

 

Fig. 4.5.1 ">2 000 ton vatten på bildäck - >40 graders 
slagsida= omedelbar kapsejsning" 

Ingen i Kommissionen hade tydligen kunskaper om 
fartygsstabilitet med vatten ovanpå bildäck i 
överbyggnaden 2.16 - att fartyget slår runt och flyter upp 
och ned med 1 500-2 000 ton vatten ovanpå bildäck - utan 
istället manipulerade man tiden för vatteninflödet (2 000 
ton) - 6 minuter, 28 minuter, 1,5 minut, 8 minuter - 
genom först en delvis öppen ramp och senare en 
vidöppen ramp, utan att visa att rampen verkligen varit 
öppen och trots att det fysiska sambandet mellan vatten 
på bildäck och krängvinkel inte gick att manipulera. Att 
fartyget flöt på skrovet fick censureras. Konsekvent under 
flera år blandade Kommissionen ihop begrepp som skrov 
och överbyggnad och sjunkning och kapsejsning för att 
hindra en seriös diskussion. 

Kommissionen visste naturligtvis att färjor sjunker, pga 
läckage i skrovet, och att färjor kapsejsar och flyter upp 
och ner, pga vatten i överbyggnaden, men det kunde 
man naturligtvis inte meddela eftersom det hade 
avslöjat den stora lögnen. 

 

Fig. 4.5.1 "Resultat av kapsejsning" 

FÖRFALSKNINGAR 

En förutsättning för den stora manipulationen var de förfalskade och redigerade film- och 
dykundersökningarna av vraket av bl.a. Tuomo Karppinen och Johan Franson 1.16 och beslutet att skrovet ej 
skulle undersökas. Man skulle bara 'undersöka' konstruktionsfelet i överbyggnaden. Att visiret med stor 
sannolikhet hängde kvar på vrakets överbyggnad den 2 oktober 1994 och sedan sprängdes loss av dykare från 
svenska flottan, vilket resulterade i ett stort hål i styrbords frontskott 3.10, kunde man naturligtvis ej meddela 
1994. Filmerna tagna den 2 och 9 oktober och i mitten av november av visirer och vid dykundersökningen den 
2-4 december 1994 fick censureras och redigeras. Bärgningen av visiret fick göras i en hemlig operation av 
svenska flottan istället för av civila experter efter offentlig upphandling. Så kunde man bekräfta den falska 
visirpositionen - naturligtvis bärgades visiret i närheten av vraket och inte 1 560 meter västerut. Den positionen 
var helt tokig - troligtvis tillkommen genom missförstånd. Det är inte lätt att skapa en förfalskad 
olycksutredningsrapport. 

Civilingenjör Börje Stenström med förflutet som marindirektör i svenska flottan visste att han vilseledde 
allmänheten - han visste säkert, baserat på tyskarnas uppgifter, att 'Estonia's underhåll och skick var eftersatt, 
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vilket bidrog till olyckan, och han visste var visiret hade hittats. Han kände också till författarens uppgifter om 
felaktig livräddningsutrustning och stabilitet. Stenström avled 1997 under utredningen. Sjökapten Simo Arnio 
visste också att visiret hittades vid vraket och att felaktiga uppgifter matades till pressen. Han avled också 
under utredningen 1996. Vice svenska statsministern under utredningen, Odd Engström, visste också att 
utredningen manipulerades. Han avled också under utredningen, efter att ha avgått från regeringen 1.35. 
Forssberg slutförde utredningen i mars 1997 och lät sig sedan sparkas från Kommissionen av svenska 
regeringen, så att han slapp skriva under slutrapporten (5). Ann-Louise Eksborg fick efterträda Forssberg och 
hon skrev under slutrapporten utan att tveka.149 Strax innan hade expert Bengt Schager avgått ur 
Kommissionen - i Hallands Tidning beskyllde han esterna för att ljuga (se fotnot i 1.20) - ett svagt försök att 
skydda sig själv. Det är klart att han visste att hela utredningen var en förfalskning. 

Varför alla dessa människor var beredda att ställa upp och förfalska en olycksutredning är ett mysterium. 
Ännu konstigare är att ingen i Sverige avslöjat bedrägeriet.  

Ett uppenbart bevis att det var svenskar som ledde förfalskningen av hela slutrapporten är den förfalskade 
plotten av olycksförloppet gjord i Kalmar Sjöbefälsskola av svenskarna Huss och Rosengren 1.9. 

Trots alla avhopp och dödsfall och kritik av slutrapporten har dock svenska regeringen (Mona Sahlin) 
upprepade gånger 1999 och 2000 upprepat att inga nya fakta presenterats som kräver ny utredning. Hur 
länge kan svenska regeringen upprätthålla denna ultima lögn? Varför är Mona Sahlin intresserad av att 
skydda det faktum att en helt falsk olycksutredning påbörjades 1994 och slutfördes 1997?  

Alla kommissionsmedlemmar var informerade om de flesta uppgifter i denna bok redan 1995/6. Vid samtal 
med Ann-Louise Eksborg den 22 februari 2000 i Stockholm meddelade hon (i) att utredningen rent formellt gått 
helt rätt till och (ii) att efter att utredningen slutförts, så har hon och SHK ingen som helst skyldighet att förklara 
eventuella oklarheter i utredningen150 och (iii) att IMO resolution A.849(20) - Förordet och ovan - ej var 
tillämpbar vid utredningen och därför inte kan tillämpas nu (sic), trots att England återöppnar mer än 20 år 
gamla utredningar enligt samma lag.151 En svensk byråkrat har talat. 

Naturligtvis vet Ann-Louise Eksborg att hela slutrapporten är falsk. 

EN HELSVENSK FRÅGA? 

Hela mystiken kring 'Estonia' är kanske en helsvensk fråga? Säg att röran initierades av det s.k. dispensverket 
(svenska Sjöfartsverket) som med fyra man i Tallinn i januari 1993 och sedan med fyra hamnstatskontroller 
93/94 godkände fartyget 'Estonia' för trafik på Sverige med en massa oredovisade och odokumenterade 
dispenser, dvs inga ändringar krävdes av dåvarande sjösäkerhetsdirektör Stenmark. Anledningen var kanske att 
den som var ansvarig för underhåll och säkerhet ombord på 'Estonia' var Ulf Hobro, 1.46 Appendix 7, en f.d. 
anställd hos just Sjöfartsverket, och att man ville 'hjälpa' honom. Hobro hade kanske fått order om att spara 
pengar för underhållet och det skedde på så vis att besättningen fick göra en massa jobb som i princip skulle 
göras på varv, t.ex. fixa visirets och rampens gångjärn, lås, tätningslister, etc. Det innebar att Bureau Veritas - 
fartygsinspektör Anders Wirstam och hans chef Hans Olsson (båda svenskar med goda kontakter med svenska 
Sjöfartsverket) - för Estlands räkning inte heller krävde några förbättringar av sjösäkerheten 1993. Det hade ju 
annars varit lätt och få ordning på 'Estonia', så att hon uppfyllde alla SOLAS-krav (livflottar under dävertar, 
stängda vattentäta dörrar, ordentliga flytvästar, alla instruktioner på estniska, etc). De två svenska 
fartygsinspektörerna från Malmö var inte införstådda i det hela, så de gjorde ett korrekt arbete dagen innan 
olyckan - som sedan censurerades helt. Faktagruppen har ju beskrivit det (31). 

Det kan vara så enkelt att det var Sten Anderson 1.5 som initierade olycksorsaken med visiret och vatten på 
bildäcket i överbyggnaden för att mörklägga dispensverkets synder eller av annan orsak. Sedan fick Johan 
Fransons dykare 1.16 bekräfta att rampen dragits ut, etc. Sedan fick Forssberg och Stenström och svenska 
flottan ordna resten. Vara med att spränga loss visiret under vatten efter olyckan, mm. Hitta visiret vid en 
falsk position. Bärga visiret under vrakets bog. 

Vad som orsakade läckaget i skrovet är fortfarande okänt. En vanlig olycka? Kollision? 
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Visst hade besättningen problem med rampen och visiret och tydligen försökte man säkra dem till sjöss - både 
rampen och visiret satt löst (troligtvis skadade innan olyckan). Men så kanske styrbords stabilisatorfenas 
infästning slogs av med med en smäll kl. 00.55 eller senare, pga kollision - vatten strömmade in, rummet 
vattenfylldes och spillde upp på däck 1, vattentäta dörrar öppnades, vattnet spreds, först in i 
generatorrummet, sedan maskinrummet och sedan blev det slagsida. De två smällarna strax innan slagsidan 
kan vara resultat av en kollision. 

Då fungerade inga säkerhetsplaner längre, även om i detta fall 'Estonia' inte hade en korrekt evakueringsplan. 
Allt blev en enda röra. Sedan, efter olyckan, ombads besättningen att ljuga av Sten Anderson med hjälp av Enn 
Neidre, som var på plats i Åbo, för att inte svenska Sjöfartsverkets försyndelser skulle uppdagas. Svenska 
sjöfartsverket hade ju i princip låtit 'Estonia' segla med öppna vattentäta dörrar i skrovet och utan korrekt 
livräddningsutrustning i däckshuset - det gick inte att evakuera alla ombord torrskodda, etc. och det hade 
bidragit till det höga dödstalet. Uppmaning kom alltså inte från Estland utan från Sverige och det gjorde det lätt 
för den estniska besättningen att samarbeta. Sverige hade tydligen intresse av att den riktiga olycksorsaken - 
läckage - inte blev känd. Och eftersom svenskarna inte kunde estniska, fick den estniske sjökaptenen Enn 
Neidre i uppdrag att tala om för besättningen, vad de skulle säga vid olika förhör.  

Svenska regeringen hjälpte till genom att stoppa Stolt-Comex hjälp att bärga alla omkomna. Med de 
omkomna ur vraket, så skulle man inte kunna stoppa kravet på bättre undersökning av vraket - och 
skrovet. Vem som beordrade fem svenska dykare under Gustav Hanuliak's ledning att spränga loss 
visiret i överbyggnaden är ej känt. 

Sedan kom ryktesspridning om sprängladdningar, etc. igång, etc. och det avledde 
uppmärksamheten från dispensverkets försyndelser och Kommissionens manipulationer. Och det 
var ju bra för dispensverket. Och dess personal tiger fortfarande som muren. 

 
Lösningen på hela Estoniagåtan finns alltså i Sverige! Och eftersom halva Sverige jobbar för Staten och det är 
dess funktionärer som försyndat sig, så håller man tyst. Ulf Hobro är tillbaka vid Sjöfartsinspektionen igen - som 
chefsinspektör i Stockholm. Andra halvan - näringslivets knegare och prinsar - vill väl inte heller bråka. Så 
Sverige - och svensk sjöfartsnäring - lägger locket på. Historikerna kan sedan analysera det hela cirka år 2050. 
Alla anhöriga har fått bra betalt. Sjösäkerheten är som den är. Alla borde vara glada. T.o.m. tyskarnas utredning 
kommer att tystas ner? 

MEDALJ TILL ESTNISKE ORDFÖRANDEN - ESTLAND PÅ DJUPT VATTEN 

I Estland avgick Kommissionens ordförande, transportminister Andi Meister, 1996, och hans kollegor, sjökapten 
Enn Neidre, 1998 och polischef Priit Männik, 1997, sparkades ur Kommissionen av den estniska regeringen eller 
presidenten. I Estland var det bara Uno Laur, som deltog i Kommissionens arbete från början till slut och som 
ordförande i Kommissionen var det han, som först signerade slutrapporten i december 1997. För det fick han 
medalj av Estlands president Lennart Meri i februari 1999. Laur vet naturligtvis sanningen om Estoniaolyckan - 
och han fick medalj för att han inte meddelat den. 

Så går det till i dikaturer - undertryck sanningen så att allmänheten inte kan kontrollera vad som sker. 

På ettårsdagen av olyckan 1995 hade Lennart Meri bett sina landsmän att alltid 
komma ihåg 

"dem vars minne alltid förs tillbaka till oss med vågornas eviga brus".  

Meri bad också det estniska folket att förlåta vad havet hade gjort. 

"Havet har behandlat oss illa", (sade Meri högtidligt), "men vi är en sjöfarande nation och vi 

kan inte leva utan havet. Vi måste sluta fred med havet".  
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Trots dessa ord vill president Meri idag inte att Estland följer FN:s och IMO:s 
resolutioner för att verkligen få reda på varför havet behandlade 'Estonia' så illa. 
Det är patetiskt att skylla på 'havet'. De andra estniska medlemmarna i utredningen 
är och förblir talanglösa skuggfigurer som aldrig offentligt förklarat det dokument 
(5) de de facto signerat. År 2000 är Mart Laar, numera 38 år, statsminister, som han 
även var vid olyckstillfället. Mart Laar, Pro Patria-partiets ledare, har också 
konsekvent under sex år sett till att Estland inte följer FN's lagar om 
haveriutredningar. Kapten Erich Moiks förslag 1999 1.46 om eftersatt underhåll och 
försäkringsbedrägeri har ej utretts. Estoniaolyckan och katastrofutredningen skedde 
alltså under den estniske presidenten Lennart Meris mandatperiod och Lennart 
Meri har konsekvent vägrat sitt stöd för förnyad utredning 1997-2001. Meris 
presidentskap tar slut under hösten 2001 och förhoppningsvis kommer hans 
efterträdare att visa ett större intresse för sanningen om sjösäkerheten och stödja 
kravet på förnyad utredning. Ibland liknas Sverige som en ö - omsluten av Kattegatt 
i väster och Östersjön i söder och öster - och naturligtvis av Atlanten och Ishavet i 
nord och nordväst med broderlandet Norge imellan, och Estland är på liknande sätt 
en ö - med Finska viken i norr, Östersjön i väster, Rigabukten i söder och Peipussjön 
i öster. 

 

 

 

 

 

Öbor borde naturligtvis intressera sig för sjösäkerhet. Esterna känner vattnen som 
finns kring dem och har många ord för vindarna, som sveper över dessa deras 
vatten och vågorna som vindarna skapar i alla riktningar. En av Estlands största 
humanister, språkvetaren Andrus Saareste, har noterat över 100 olika estniska ord 
att beskriva vågor på sjöar, hav och vatten. Varför har estniska språket så många 
ord för en våg? Knappast är det för hjälpa poeter med rimord, utan det var och är 
ett hjälmedel att leva och överleva för Estland. Men Lennart Meri's ord om vågor 
och - 

"dem vars minne alltid förs tillbaka till oss med vågornas eviga brus"  

- klingar falskt, för Estoniautredningen 1994-1997 är en skam för Estland, som som 
han är ansvarig för. 

Meri borde lyssna mer på vågorna från Östersjön, där 852 personer dog med 
skammens skepp 'Estonia' 1994. Dessa vågor kommer alltid att slå mot Estland, så 
länge alla uppgifter om Estoniaolyckan förblir outredda. 

 

FINSKA REGERINGEN INFORMERAD 

De finska kommissionsmedlemmarna Lehtola, Iivonen och Karppinen utförde mörkläggningsarbetet från början 
till slut. Lehtola och Karppinen har efter att de signerat slutrapporten faktiskt motvilligt deltagit i den debatt 
som sedan långsamt dragits igång 1998-2000. 
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Men som papegojor upprepar de bara de lögnaktiga trossatser, som de blivit lärda att uttala - de har ju inget 
val, de har ju varit med om att förfalska vrak- och visirpositioner och undervattensfilmer av vrak och visir. En 
lögn leder till en annan lögn. Alla tre har beslagits med otaliga lögner - och ingen reagerar. 

För de har stöd av Finlands förre utrikesminister och nuvarande president - Tarja Halonen - som i februari 2000 
låtit meddela (30) att den finska 

"Regeringen har satt sig in i (slut)rapporten och anser haverikommissionens utredningsresultat för tillförlitligt. I 

den debatt som förts den senaste tiden rörande möjliga orsaker till förlisningen har inte framkommit sådana 

synpunkter som skulle ha rubbat denna uppfattning. Finlands regering har sålunda ingen orsak att skrida till 

åtgärder för att återöppna haveriutredningen."  

Situationen är alltså att de tre regeringarna, som 1994 beslöt att Estoniaolyckan skulle utredas, idag anser att 
utredningen är slutförd 1997 och att alla betydande fakta fullkomligt klarlagts och att FN:s regler Förordet inte 
är tillämpbara, när nya bevis presenteras senare. Det är naturligtvis politiskt struntprat, som enbart förlänger 
de anhörigas och överlevandes lidande och försvårar det internationella sjösäkerhetsarbetet och ger ett 
förvirrat budskap till de internationella färjerederierna, där författaren är verksam och, naturligtvis, alla som är 
intresserade av sjösäkerhet. 

TYSK POLISUTREDNING 2000 

Resultatet av Gregg Bemis dykning i augusti 2000 2.24 meddelades i Tyskland i början av november 2000 - 
delar av bogpartiet i överbyggnaden hade utsatts för sprängskador, vilket visats i analyser av två av varandra 
oberoende tyska provningslaboratorier och ett amerikanskt. Skadan - öppningen i frontskottet 3.10 - har 
Kommissionen aldrig beskrivit eller förklarat. Eftersom fem tyska medborgare omkom vid olyckan, ombads 
tyska åklagarämbetet att utreda eventuelt mord på dessa och i samband därmed, om Kommissionen vid 
olyckan begått kollusion, dvs dolt eller undanröjt bevis (om mordförsök) under utredningen. Det kan innebära 
att hela Kommissionen plus eventuella medarbetare kommer att häktas i Tyskland under 2001 för att ha hjälpt 
till att skydda de eventuella mördarna. Ärendet sköts av Oberstaatsaanwalt Rüdiger Bagger vid Hamburger 
Staatsanwaltschaft och har nummer 7101 UJs 33/01 in Sachen 'Estonia'. 

Att slutrapporten (5) är lögnaktig anser författaren klart visats i denna bok, dvs bl.a. de svenska utredarna och 
uppgiftslämnarna jur.kand. Olof Forssberg, hovrättslagman, Svea Hovrätt, jur.kand. Ann-Louise Eksborg, 
gen.dir., SHK, jur.kand. Johan Franson, sjösäkerhetsdirektör, Sjöfartsinspektionen, docent, tekn. dr. Michael 
Huss, KTH, och den estniska kaptenen Enn Neidre, m.fl. har avgivit felaktiga och vilseledande uppgifter. 

Att olycksutredningen inte var en mordutredning utan en teknisk olycksutredning är ovidkommande - den 
skulle finna sanningen och inte vara en politisk pamflett. Författaren anser också att förfalskningen av uppgifter 
inte kan ha skett omedvetet - slarv - eftersom det finns en kontinuitet i förfalskandet från olycksdagen den 28 
september 1994 till slutrapportens publicering den 3 december 1997 och att förfalskade uppgifter även senare 
spridits, av t.ex. Ann-Louise Eksborg 3.18. Skälet för förfalska olycksutredningen är sannolikt att skydda de 
skyldiga. Ett av Kommissionens huvudvittnen - Silver Linde - har i januari 2001 dömts till nio års fängelse för 
narkotikabrott i Finland och finns alltså tillgänglig för ytterligare förhör, vad som verkligen skedde olycksnatten. 
Typiskt nog är det alltid ointressanta småbovar, som är med i händelserna, som till slut hamnar i finkan, medan 
de stora skurkarna går fria. Linde säger själv att han är oskyldig och den finska rättegången var manipulerad. 

SVERIGES RIKSDAG BORDLÄGGER ÄRENDET 

I oktober 2000 inlämnade fyra svenska riksdagsledamöter tre olika motioner till Riksdagen med i princip samma 
budskap - att utreda alla de oförklarade uppgifter kring 'Estonia' som framkommit efter utredningens 
publicering i december 1997. Dessa motioner som skulle ha behandlats under våren 2001 blev istället 
bordlagda av okänd anledning och har i maj 2001 ännu ej behandlats. Motionärerna anger ej i detalj hur, och av 
vem, som utredningen skall göras, men eftersom den s.k. svenska (statliga) expertisen på området kan komma 
att häktas i Tyskland, kan svensk expertis ej längre utnyttjas. I oktober 2001 inlämnades ytterligare två 
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motioner till Riksdagen som krävde en ny utredning, först och främst av de nya uppgifterna. Det finns alltså 
totalt fem motioner i Sveriges Riksdag som kräver en ny utredning. Först den 13 december 2001 diskuterades 
ärendet i Riksdagen. Avslag. 

De nuvarande politiska makthavarna är ansvariga för den otillfredsställande situationen och den skamlösa 
historieförfalskningen. Att internationella sjöolyckor även i framtiden skall utredas av jättelika 
'kommissioner', som under flera år och sträng sekretess sitter och förhandlar fram en 'olycksorsak' och som 
talanglöst manipulerar och helt enkelt förfalskar tekniska utredningar och modellförsök och skriver om 
vittnesmål för att det skall 'passa', kan inte accepteras. Det får ej ske igen. 

DE ANSVARIGA GÅR FORTFARANDE FRIA 

Sanningen kan vara plågsam för det fåtal som var ansvariga för olyckan, men det finns ingen anledning att ett 
större antal personer skall involveras och skydda dessa personer av olika skäl. Naturligtvis kommer sanningen 
fram med en ny, oberoende utredning och många personer kommer att kritiseras för sina handlanden. Det kan 
leda till starka känslor hos anhöriga och överlevanden, men försoning är naturligtvis möjlig - de flesta 
inblandade är offer för något de inte kunde kontrollera. De som manipulerade utredningen skall naturligtvis 
kritiseras och omplaceras i andra positioner, där de inte tvingas att handla som de gjorde. Det fåtal ansvariga 
för olyckan som genom dumhet, snålhet och slarv bidrog till olyckan bör straffas. Vi skall både glömma och 
minnas 'Estonia'. Att glömma och minnas är olika frukter på kunskapens träd. Vi skall minnas dem som omkom 
- låt dem vila i frid - och de som kämpade för att sanningen kommer fram. Vi skall, så småningom, glömma alla 
dem som vilseledde allmänheten genom att förfalska Estoniautredningen och som författaren medvetet 
namngivit i denna bok.151a Författaren vill helst glömma 'Estonia'. Men inte förrän alla oklarheter förklarats och 
sjösäkerheten förbättrats, så att en Estoniaolycka aldrig sker igen. Fler oskyldiga människor skall inte få vila i 
frid på havsbotten. En bok som Katastrofutredning skall inte behöva skrivas igen. Så katastrofala utredningar 
som Estoniautredningen får aldrig göras igen. 

Arbetet att utreda Estoniaolyckan måste alltså slutföras av oberoende personer och nyvalda politiker. 
Estoniaolyckan är hela de estniska, finska och svenska folkens fråga och inte förbehållen politiska 'experter' och 
manipulerade utredare, vars syfte enbart tycks vara att dölja sanningen och gynna extrema (svenska?) 
särintressen. 

Den lögnaktiga slutrapporten (5) får inte bli avslutningen på Estoniautredningen. Internationellt 
sjösäkerhetsarbete kräver helt korrekta utredningar grundade på bevisade fakta för att kunna utveckla 
säkrare system och utrustning och rutiner ombord. Enbart på detta sätt kan sjömän och passagere skyddas i 
framtiden.  

ÅTERUPPTAGANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

Den svenska lagen (1990:712) om undersökning av olyckor innehåller en del bestämmelser som är tillämpliga 
för återupptagande av undersökning av Estonia-olyckan 1994. Bakgrunden är att enligt § 2 skall olyckor 
undersökas enligt lagen om de är av viss allvarlig art t.ex. enligt §2 punkt 2 a) där flera människor har avlidit. 
Det har hävdats att Estonia var ett icke-svenskflaggat fartyg och att olyckan skedde på internationelt vatten, 
men faktum kvarstår att det var stora svenska ägarintressen i fartyget, svenskar var anställda ombord, 
säkerheten sköttes av ett svenskt bolag och svenska personer, 502 svenskar omkom (och 350 andra personer) 
och fartyget var på väg till Sverige, etc. För en lekman är det klart att Sverige skulle undersöka olyckan och det 
skedde ju genom att ingå i eller biträda den internationella haverikommissionen, som sedan manipulerade hela 
utredningen. 

Den svenska förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor anger i § 8 andra stycket att, om en 
händelse som berör ett fartyg skall undersökas enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, skall 
Statens Haverikommission i fråga om samarbete med utländska myndigheter beakta riktlinjerna i den av 
internationella sjöfartygsorganisationen den 19 oktober 1989 antagna resolutionen A.637(16), om det inte 
strider mot lag eller är olämpligt på annat sätt. Med SFS 2001:879, utfärdad den 22 november 2001, ändrades 
lagtexten enligt ovan till att istället referera till IMO:s "resolution 27 november 1997 A.849(20) (Koden för 
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utredning av sjöolyckor)" och trädde i kraft den 1 januari 2002. Förordningen 1990:717 har sedan den trädde i 
kraft också inkluderat en § 18 med rubriken "Återupptagande av undersökningen" och med texten helt 
oförändrad och oberoende av resolution A.637 eller A.849 av följande lydelse: 

"En undersökning som har avslutats får återupptas, om det kommer fram nya omständigheter som kan antas ha 

betydelse för utredningsresultatet. Rapporten från den återupptagna undersökningen kan begränsas till en 

redogörelse för vad som har kommit fram eller efter den första undersökningen och till de ändringar som detta 

innebär i fråga om ett tidigare utlåtande". 

Det finns ingen tidsbegränsning! Det behövs inga nya dykningar. Det krävs enbart omständigheter! Sverige 
ingick alltså i en internationell undersökning av Estonia-olyckan 1994 med Finland och Estland. Alla tre länder 
hade före 1994, dvs 1989 (Finland/Sverige) och 1992 (Estland) antagit FN/IMO resolution A.637(16) om 
utredning av sjölyckor, men varken Sverige, Finland eller Estland följde resolutionens detaljbestämmelser för 
själva undersökningen 1994. Under utredningen av Estonia-olyckan diskuterade man i FN/IMO samtidigt att 
ersätta resolution A.637(16) med resolution A.849(20) vilket skedde den 27 november 1994, dvs veckan för 
slutrapportens publicering. Innehållet i båda resolutionerna är ganska lika. 

FN/IMO-resolution A.849(20) har sedan implementerats i EU-lagstiftningen genom direktivet 1999/35/EC av 
den 29 april 1999. Enligt artikel 21 trädde direktivet i kraft den dag det publicerades i EU:s officiella tidning, 
vilket skedde den 1 juni 1999. Hänvisningen till IMO-resolutionen sker i artikel 2(p) och därefter 
detaljbehandlas olycksundersökningar i artikel 12. Sveriges ansvar beskrivs t.ex. i artikel 12 punkt 4 som säger 
att medlemsstat 

"conducting, participating in or operating with such investigations shall ensure that the investigation is concluding 

in the most efficient way and within the shortest possible time taken into account the Code for the investigation of 

Maritime Casualties"  

där sistnämnda syftar på IMO-resolutionen 849.A(20). Enligt artikel 9 så skulle EU-direktivet implementeras av 
Sverige senast 1 december 2000 och om det inte gjorde det, så gäller det med automatik senast per den dagen. 
Sverige har emellertid först med prop 2000/01:137 framlagd i Riksdagen i maj 2001 sökt implementera 
direktivet i Sverige. 

Två av ingresserna i IMO-resolution A.848(20 säger: 

"the safety of seafarers and passengers and the protection of the marine environment can be enhanced by timely 

and accurate reports identifying the circumstances and causes of marine casualties and incidents.";  

samt 

"the investigation and proper analysis of marine casualties and incidents can lead to greater awareness of casualty 

causation and result in remedial measures, including better training, for the purpose of enhancing safety of life at 

sea and protection of the marine environment". 

Resolutionen A.849 § 1.4 avslutas med 

"Ideally, marine casualty investigation should be separate from, and independent of, any other form of 

investigation". 

Resolution A.849 § 2 anger 

"Ideally, it is not the purpose of such investigations to determine liability, or apportion blame. However ... osv" 

Senast med prop 2000/01:137 och därav följande lagstiftning SFS 2001:875-879 har alltså resolution A.849(20) 
införts i svensk rätt. 



582 
 

ÅTERÖPPNANDE AV UNDERSÖKNINGAR 

Resolution A.849(20) § 13 beskriver Re-opening of investigations 

"When new evidence related to any casualty is presented, it should be fully assessed and referred to other 

substantially interested States for appropriate input. In the case of new evidence which may materially alter the 

determination of the circumstances under which the marine casualty occurred and may materially alter the 

findings in relation to its cause or any consequential recommendations, States should reconsider their findings".  

En svensk översättning kan vara: 

"Återöppnande av utredningar (undersökningar) - När nytt bevis för en olycka presenteras skall (bör, får) det bli 

fullständigt bedömt och remitteras till andra, väsentligt intresserade Stater för lämplig behandling. När nytt bevis 

som väsentligt ändrar bestämmande (beslut) av omständigheterna under vilket olyckan skedde, och som kan 

väsentligt ändra slutsatserna i relation till orsaken eller några följdrekommendationer, skall (bör, får) Staterna 

omvärdera sina beslut". 

Det ligger en förpliktelse med det engelska ordet should motsvarande skall, eller bör eller får, dvs när nytt bevis 
som väsentligt ändrar bestämmandet av omständigheterna under vilket olyckan skedde, så skall, bör eller får 
Sverige faktiskt bedöma dessa bevis. Sverige har alltså skrivit på och godkänt denna resolution innan 
avlämnande av slutrapporten för Estonia 1997. På samma sätt som man tidigare integrerade resolution 
A.637(16) i lagen om undersökning av olyckor, borde man därmed också ha implementerat nu aktuell 
resolution, enbart p.g.a. underskriften av IMO-resolutionen. Detta har sent omsider skett delvis men omvägen 
via implementering av EU-direktivet berört ovan. Att, t.ex. minister Mona Sahlin bryter mot svensk, europeisk 
och internationell lag genom att stoppa ett återöppnande av Estoniautredningen torde vara klart. 

BEVIS FÖR ÄNDRADE OMSTÄNDIGHETER - LÅT HUSS BERÄTTA 

Författaren anser att bevis finns att figur 13.2 i Slutrapporten (5) är en förfalskning 1.9. Figur 13.2 sägs visa 
händelseförloppet, men är i själva verket enbart en plott av ett helt oskadat fartyg som girar och driver med 
hjälp av kraftig ström. Alla stabilitets- och flytkraftsberäkningar i samband med figur 13.2 är även de 
förfalskningar. Naturligtvis är hela Slutrapporten (5) bevis för ändrade omständigheter, men varför inte börja 
med en bit? Fast visst är det synd om Huss som förfalskade figur 13.2 och alla beräkningar. Inte anade Huss i 
november 1994 att han utsetts att 'bevisa' konspiratörernas myt. Huss visste naturligtvis inte då att finnar och 
svenskar hade hittat vraket med visiret på plats på överbyggnaden den 30 september 1994 och att svenska 
dykare sänts ut för att spränga loss visiret (och öppna rampen). En falsk vrakposition meddelades av Lehtola för 
att hålla nyfikna borta. Första försöket med en sprängladdning den 1 oktober mellan visir och ramp och 
resulterade i att visiret hängde kvar på styrbordssidan medan rampen knäcktes bakåt och trycktes fast i ramen, 
men en finsk ROV som filmade den 2 oktober kunde iallafall visa upp bilder av ett försvunnet visir vid 
överbyggnadens babordssida och en del skadade delar. Grunden för myten var lagd. Några dagar senare 4-5 
oktober var de svenska dykarna tillbaka och sprängde loss visiret, så att det sjönk till botten under vraket, men 
orsakade ett ordentligt hål i överbyggnadens frontskott. Nya finska ROV-filmer tagna den 9 oktober visade allt, 
fast man kallade visiret för ett fynd av en stålplåt på botten, etc som sedan klipptes bort från filmen. Hålet i 
överbyggnaden likaså. Men naturligtvis kunde man inte låta visiret ligga kvar under vraket. Det måste 
lokaliseras på annan plats, vilket skedde, mha finska kustbevakningens 'Tursas' som 'hittade' och filmade visiret 
den 18 oktober - en sjömil väster om vraket (den falska vrakpositionen)! Det var lite rörigt med alla falska 
positioner, så när visiret bärgades vid vraket, kunde man inte uppge några positioner alls. Sedan kunde Johan 
Franson & Co dykundersöka vraket i lugn och ro den 2-4 december 1994. Om Franson visste att svenska dykare 
hade sprängt bort visiret i oktober är oklart, men Fransons uppdrag var klart redan i oktober. Naturligtvis skulle 
han meddela att varken vrak eller omkomna gick att bärga. Inez Uusmann fick besluta att inte bärga de okända 
döda. I samma veva utsågs Huss som expert i Kommissionen med uppdrag att simulera olycksförloppet - med 
hjälp av de falska positionerna. Huss var mycket stolt, men uppdraget var inte lätt, dvs omöjligt och ingen hade 
han att tala med - Kommissionens övriga medlemmar var arrogant nedlåtande vid alla festmåltider som 
arrangerades vid mötena. Huss slutade äta festmåltider - och gjorde en förfalskad simulation - och stannade 
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kvar som expert. Inte blev saken bättre när Kommissionen ytterligare förfalskade Huss simulation, men Huss 
bet ihop tänderna och teg. Forssberg beslöt sig för att avgå och Ann-Louise Eksborg fick skriva under 
Slutrapporten. Om Eksborg fattade att Slutrapporten var falsk från A till Ö är oklart, men hon försvarar alltid sin 
rapport - ofta mha av Huss. Precis som Mona Sahlin. Alla tre är personer utan eget kritiskt tänkande och 
avsaknad av moralisk fiber - de lever i ett samhälle där en förfalskad sanning är vardagsmat och belönas med 
litet 'prestige' och matpengar. Eksborg som GD för Hotverket, Huss som teknisk chef vid Sjöfartsinspektionen 
(utsedd av Franson). Och Mona Sahlin som 'politiker'. Och Inez Uusmann som GD i Boverket. Och Riksdagen 
applåderar - 252-60. 

Detta barbariska svenska samhälle kommer att fortsätta att sjunka djupare, så länge som medborgare inte är 
beredda att känna ansvar för sina individuella handlingar och landet de lever i. Alla ovan nämda är parasiter 
på en sjuk kropp. Tyvärr är de inte ensamma. Naturligtvis fick alla som deltog i mörkläggningen av 
Estoniaolyckan sina uppdrag från svenska regeringen. För det var den svenska regeringen som den 28 
september 1994 beslöt att mörklägga hela olycksutredningen och sedan i december 1994 beslöt att inte 
bärga och identifiera de okända döda. Utan lik kan inte mord konstateras och en anklagelseakt formuleras. 
För det kan inte uteslutas att hela mörkläggningens syfte var att dölja mord, vilket ligger utanför denna boks 
avslöjande av en skandalös sjösäkerhetsteknisk olycksutredning. Sedan fick först olycksutredare och 
sjöfartsverkets personal prostituera sig. Därefter kom hela raden av polismän, åklagare av alla grader, 
domare, biskopar, läkare, socialarbetare, präster, universitetsrektorer, professorer, psykologer, etc., etc. Alla 
lydde de lydigt. Svenska regeringen hade beslutat att mörklägga ett troligt massmord - och då lydde alla dess 
tjänare mer eller mindre kreativt. Gärna med hjälp av etiska råd och analysgrupper. Media hjälpte till i vanlig 
ordning. Alla visste att den officiella utredningen var en förfalskning men att hjälpa regeringen var viktigare. 
Offren - döda, anhöriga och överlevande - och utomstående vittnen och ärliga experter hade inte en chans. 
De okända döda beslöt de ansvariga att täcka över för att de aldrig skulle kunna identifieras. Överlevande 
försökte man förvilla med psykologiska metoder. Anhöriga och vittnen fick tystas med alla möjliga 
manipulationer. Och de svenska sjösäkerhetstekniska experterna? De teg. 

   

 

WARNUNG VOR SELBSTMORD 

Diesen Rat will ich dir geben: 
Wenn du zur Pistole greifst 
und den Kopf hinhältst und kneifst, 
kannst du was von mir erleben. 

Weißt wohl wieder mal geläufig, 
was die Professoren lehren? 
Daß die Guten selten wären 
und die Schweinehunde häufig? 

Ist die Walze wieder dran, 
daß es Arme gibt und Reiche? 
Mensch, ich böte deiner Leiche 
noch im Sarge Prügel an! 

Laß doch deine Neuigkeiten! 
Laß doch diesen alten Mist! 
Daß die Welt zum Schießen ist, 
wird kein Konfirmand bestreiten. 

War dein Plan nicht: irgendwie 
alle Menschen gut zu machen? 
Morgen wirst du drüber lachen. 
Aber besser kann man sie. 
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Ja, die Bösen und Beschränkten 
sind die Meisten und die Stärkern. 
Aber spiel nicht den Gekränkten. 
Bleib am Leben, sie zu ärgern! 

Erich Kästner

--- 

149 Eksborg har 000222 klargjort för författaren att Forssberg själv begärde avsked som GD för SHK och därmed avgick som självutnämnd 
Kommissionsledamot. Ett av Eksborgs första beslut som ny GD var att utse sig själv som Forssbergs efterträdare i Kommissionen, vilket inte 
var självklart. Eksborg kunde i princip utse någon annan, eftersom regeringen hade bestämt att SHK skulle biträda Kommissionen och att 
GD, SHK, skulle utse de svenska medhjälparna. Forssberg hade, t.ex. inte utsett en ersättare till Stenström. Eksborg försökte övertala Huss 
att ersätta Stenström, men Huss vägrade. Valet blev då sjökapten Noord 1.20.  

150 Trots detta hade Eksborg deltagit vid ITF's möte om slutrapporten 2.7. 

151 Hennes kroppsspråk - hon kunde inte sitta ner - avslöjade henne, anser författaren.  

151a Det kan ju vara anledningen att denna bok (mars 2001) aldrig citerats i svenska media, trots att den finns tillgänglig på internet och 10 
000-tals besökare har läst allt eller delar? 
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APPENDIX 1- "SOME OUTSTANDING QUESTIONS ABOUT THE M/S ESTONIA" 

The writer was invited to the Design for Safety Conference at Glasgow 1999: The below paper was presented: 

"SOME OUTSTANDING QUESTIONS ABOUT THE M/S ESTONIA" 

Paper presented by Anders Björkman the 27 October 1999 at the 'Debate on the Estonia' of the "DESIGN FOR 
SAFETY" CONFERENCE of the Ship Stability Research Centre, University of Strathclyde. 

Introduction 

The Estonia accident 1994 was the catalyst in the recent developments on ship safety and is still exercising the 
minds of the maritime profession. Many questions about the accident are outstanding. It is of vital importance 
to establish the real reasons, why the Estonia sank so fast and why so many passengers and crew - 852 - died. I 
am grateful to participate in this Debate and I hope Mr Karppinen, who was a member of the investigation 
commission, will be in a position to clarify three outstanding questions, which bothers me still. Hopefully 
DELTAMARINE can also contribute to clarifications of the issues. 

Within only three weeks of the accident its cause was announced - it was stated that heavy weather had ripped 
apart the visor locks at about 01.00 hrs and for 10 minutes the visor moved up and down around the deck 
hinges hitting the fore peak deck; at about 01.10 hrs the visor hinges broke apart, the visor moved forward and 
dislodged the bow shell ramp from its six locks; by 01.14/01.15 hrs the visor fell off and sank to the bottom of 
the sea, the weathertight ramp was pulled fully open and water started to enter the car deck in the 
superstructure about 2.5 m above the waterline. While the vessel continued its course about half a mile west 
at 14-15 knots, the vessel heeled suddenly to starboard, then stopped heeling for a while, so that about 230 
persons could get out, then the vessel allegedly turned 180° to port (not proven), the engines stopped, but the 
ship moved on an easterly course one and a half miles for about 30 minutes, when she was filling up with water 
and listing more and more to starboard, so that she sank one mile east of the visor position at about 01.51 hrs. 
Sometime during the accident the ramp closed. The official history of the tragic accident is shown in figure 13.2 
of the Final Report about the accident published in December 1997, which is included at the end of this paper. 
Apart from the visor locks defective design and manufacture 1980 the ship was otherwise reported seaworthy 
in all respects 1994., i.e. the ship and crew were in perfect condition. 

I have previously written two books about the accident investigation and the new SOLAS safety rules which 
followed: - 

(1) 'Lies and Truths about the M/V Estonia accident', 128 pages, Editions EGC, Monaco February 1998, ISBN 2-
911469-09-7. Price FF 100: - incl. postage.  

(2) 'Nya Fakta om Estonia. Rapport om Estoniautredningen', 60 pages (in Swedish), Beausoleil, March 1999, 
Price Euro 15: - incl. postage. 

Both publications are available from Björkman, 6 rue Victor Hugo, F 06240 Beausoleil, France. My views have 
also been published in many newspapers and magazines and are therefore well known and I will not repeat all 
of them here. 

The Estonia investigators did not know the basic Stability Facts 

Everyone involved with ship's stability knows that water on a car deck in a superstructure of a roro-passenger 
ship is only extra, lose weight, which trims and heels the ship; the water shifts and flows to the lowest position 
on the roro car deck. 

In the case of the Estonia 2 000 tons of water on the main roro car deck in the superstructure should have 
trimmed the ship 1.5 meter on the bow (or the stern) and should have caused a list of about 33 degrees. As the 
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water would be loaded below the Vertical Centre of Gravity, VCG, of the ship, it would lower the VCG. As the 
ship's metacentrum M remains about constant, when extra cargo is loaded, the metacentric height GM actually 
increases due to extra cargo on the car deck! 2 000 tons of water also increases the ship's draft by 0.8 meter. 

However, and this is critical, the water, which heels the ship as it collects in the side of the ship on top of the 
watertight car deck in the superstructure, reduces the righting arm GZ, as the Centre of Gravity is shifted 
sideways. 

With 2 000 tons of water in the side GZ<0 for any angle of heel, i.e. the ship capsizes and floats upside down on 
the undamaged hull below the superstructure (and the water on the car deck flows out into the sea). The 
effects with water on a car deck in a superstrcuture above waterline are very simple to simulate with, e.g. a 
Napa Onboard stability computer. 

The Estonia never capsized with water in the superstructure nor floated upside down on an undamaged hull. 
According to the Final Report the Estonia sank slowly on the stern after 37 minutes. 

The righting arm curves with water on the car deck included in the Final Report of the Estonia accident report 
(figure 12.12 on page 162) suggests however that GZ>0 for heel angles >40-60 degrees with <2 000-4 000 tons 
water on the car deck in the superstructure. It shows that for three years the investigators did not understand 
the basic stability issues (they assumed that the ship floated on the non-watertight deck house on top of the 
superstructure), when they analysed the accident. 

(Addendum 3 January 2001 - on 15 December 2000 the Swedish National Maritime Administration, SNMA, 
confirmed in a letter to the Swedish government that you are not permitted to include buoyancy in a 
superstructure type deck house when calculating damage (and of course intact) stability as the deck house is 
assumed to be non-watertight. However, the SNMA added that in the case of the 'Estonia', there was 
apparently a large amount of buoyancy in the superstructure which prevented capsize. What this bouyancy 
consisted of was not stated). 

I will however here concentrate on three other questions, which have not been properly answered in the Final 
Report about the Estonia accident. 

· Was the bow ramp to the car deck ever open? 

· Were the watertight doors below the car deck closed? 

· Why did the Estonia sink so fast?  

Question 1 - Was the Bow Ramp to the Car Deck ever open? 

According to the official report the bow ramp of the Estonia was ripped fully open by the visor, when it fell off 
at 01.15 hrs. Reportedly the ramp locks were ripped apart and it is assumed that the ramp then fell down on 
the car deck below it. Water could enter the car deck, so that the ship would heel, trim and increase its draft. 
Later during the accident - before or after the sinking is not known - it is suggested that the ramp closed. The 
reason for this is that the ramp was found closed on the wreck by a Remote Operated Vehicle, ROV, with a TV 
camera sent down to investigate the wreck early October 1994. 

According to e-mail to me from Tuomo Karppinen, VTT, Finland, on 6 May 1998 the accident investigators sent 
a written memo in November 1994 to the divers, which inspected the Estonia 2-4 December 1994, to confirm 
that the closed ramp had actually been open during the accident. The divers apparently reported that the ramp 
had been locked before the accident and opened and closed during the accident, but how they reached such 
conclusions is not clear. No photos, broken parts or similar proof have ever been shown that the ramp was 
ripped open. 

The following are facts: 
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· According to the Final Report three crew members in the engine control room saw the ramp closed on the car 
deck monitor two minutes after the ship heeled, i.e. the ramp was closed after the visor had fallen off (figure 
6.1 on page 66 in the Final Report).  

· According to the watch keeping seaman, at a hearing 17 October 1994 at Tallinn, he saw the ramp closed at 
01.30 hrs, when he was in a life raft just outside the bow. Other survivors in the water also saw the ramp closed. 

· The early official statements never suggested that the ramp had been fully open or ripped open by the visor. 
Instead it was officially stated that the ramp had been partly open or leaking to let water in. It was only later 
officially stated that the ramp had been more open during the actual accident and that the ramp later closed 
itself as found on the wreck.  

· The Final Report is contradictory - on the one hand it says that the ramp was pulled fully open at 01.15 hrs, on 
the other hand it says that three persons saw the ramp closed two minutes after the ship had started to list. 

If the ramp had been ripped open by the visor, you would expect that the visor locks were damaged. 

Unfortunately the Final Report does not include any details (drawings, scantlings, etc) whatsoever about the 
ramp locks, e.g. their design and strength. The ramp was in fact the weathertight door in the side shell as called 
for by the ICLL66, reg. 21, whose structural integrity should be commensurate with the surrounding shell 
plating. According my opinion, based on ships with similar ramps as Estonia's, the six ramp locks had a break 
strength exceeding 25-40 tons each, so that they could never have been ripped open by a 55 tons weight of a 
lose visor falling off the ship. The Final Report just states, as a matter of fact, that the visor ripped open the six 
ramp locks, but this is not proven. Furthermore - the forepeak deck below the ramp and the underside of the 
ramp itself are completely undamaged, indicating that the ramp never hit the forepeak deck. My conclusion is 
simple - the bow ramp was never open during the accident. 

The German Group of Experts has studied the condition and maintenance of the ramp. Their conclusions will be 
made public in a report to be published at the end of this year. According to the Germans the ramp was twisted 
and not weathertight; some locks could not be engaged and weathertighness was ensured by mattresses, etc. 
pushed into the gap by the crew. Little water therefore leaked continuously into the car deck through the ramp 
in bad weather at sea. It was probably this water the crew saw at the closed ramp after the ship heeled. But the 
Germans probably agree with me that the ramp was never pulled open by the visor. Probably the ramp was 
never locked. 

The answer to question 1 is thus that the bow ramp was never open! 

Question 2 - Were the watertight Doors below the Car Deck closed? 

Intact and damage stability calculations assume that all watertight doors are closed. The Final report does not 
include any details whatsoever about the watertight doors in the bulkheads below the car deck on the Estonia, 
their numbers, their design, their control and indication, and whether the doors were actually closed prior to or 
after the accident. The reason for these serious omissions can only be that the doors did not comply with 
SOLAS II-1, reg. 15. Several facts support this suspicion: 

· The Estonia had total 20 watertight doors in 12 watertight bulkheads. One watertight bulkhead had totally 
three doors, several bulkheads had two watertight doors and all other bulkheads had one door. This situation 
was in complete contradiction with the requirement (reg. 15.1) that the number of openings in watertight 
bulkheads should be reduced to a minimum compatible with the design and proper working of the ship. The 
Estonia should have had only maximum six watertight doors for work and escapes in the engine room spaces. 
All other watertight doors were not required for the working of the ship.  

· Most or all of the watertight doors were kept open at sea in contradiction with reg. 15.9.1 that all doors shall 
be kept closed during navigation. The reasons for keeping the doors open were, i.a. to enable passengers to 
move between the sauna and conference rooms on deck 0 and passengers in cabins on deck 1 to go to the 
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public toilets on the same deck (but in an adjacent watertight compartment) and to enable the crew to easily 
visit five main, auxiliary engine, pump and compressor rooms on two deck levels 0 and 1. Several surviving 
passengers and crew and shore staff have testified that the watertight doors were always open at sea. 

· The remote and local closing control system of the watertight doors were wrong. The Swedish maritime 
inspector G. Zahlée, Malmö, who PSC inspected the Estonia on 27 September 1994, has testified that it was not 
possible to close the doors locally, as the local closing function was overruled by a signal from the central 
control console on the bridge (deck no. 9). In fact - if you tried to close a door locally, it immediately jumped 
open! The reason for this was apparently to prevent, e.g. passengers from closing the doors. The investigators 
censured the testimony. 

· The indication system of the watertight doors on the bridge was manipulated. Several persons have testified 
that green lights indicated open watertight doors to make the impression, that the doors were in fact closed. 
Red light normally indicates an open door and as all doors should have been closed at sea, all indication lights 
should have been green on the bridge. 

· Finally, the watertight central control console was not as per reg. 15.8.1, which provides remote closing of 
doors only. As shown above it was possible to open or to keep open the watertight doors from the bridge, a 
practice that evidently was both illegal and dangerous.  

It is therefore very likely that all watertight doors were open on the Estonia prior to the accident. According to 
the Estonia emergency procedures a person on the bridge in the event of collision or grounding should then 
close the watertight doors. The Final report states that the doors were closed after the first heavy listing, but 
there is no proof for that. In any event the emergency procedure was wrong - the doors should have been 
closed already when leaving port. My conclusion is that most watertight doors on the Estonia were open at the 
accident, i.e. the ship had no internal watertight integrity in case of leakage and flooding. This may explain the 
sudden listing of the ship. 

The answer to question 2 is that the watertight doors were open, when the ship sank! 

Question 3 - Why did the Estonia sink so fast? 

This question is not answered at all in the official Final Report. As stated in the introduction the vessel allegedly 
sank between 01.14/01.15 and 01.51/01.52 hrs due to water on the car deck. It is also suggested that water 
entered the deck house through broken windows at deck 4 and 5, when the ship listed. This water allegedly 
flowed through the gas tight (sic) car deck ceiling (deck 4) down into the car deck space, and the water also 
flowed through the watertight (sic) car deck 2 and filled the 12 watertight compartments below the car deck, 
so that the ship actually could sink. As it is impossible that water flows through gas tight and watertight decks, 
the sinking process suggested by the Final Report is simply impossible. 

As already pointed out above the Estonia should have capsized and floated upside down on the undamaged hull 
with only 2 000 tons of water on the car deck in the superstructure. It would have taken one or two minutes. 

So why did the Estonia sink so fast? Captain Werner Hummel of the German Group of Experts has informed in 
an interview in the Swedish daily newspaper FinansTidningen 12 August 1999 that several survivors noted 
water on deck no. 1, which apparently flowed up from the sauna/pool compartment, just prior to the ship lost 
its stability already at 01.02 hrs. According to Hummel the sauna was flooded and in contact with the open sea, 
i.e. the ship was leaking. Several survivors have given a completely different description what happened than 
what is stated in the Final Report. According to many surviving passengers there were a number of heavy 
impacts - explosions?, collisions? - in the ship prior to 01.00 hrs; at 01.02 hrs the vessel suddenly lost its initial 
stability and heeled 40-50 degrees to starboard, when people and lose furniture and equipment were thrown 
down to starboard lee, many persons broke arms and legs, and then, about 01.05 hrs, the vessel uprighted and 
became stable with about 15 degrees list, which enabled about 230 (or more) persons to evacuate the ship 
(almost all survivors were inside the ship, when it lost its stability) during several minutes, when the ship was 
rolling and the list was temporarily was reduced. 
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Hummel does not know, why the sauna was flooded or what caused the leakage. According Hummel it is 
possible that explosive devices caused it, as intact explosive charges were found, but not reported, on the 
wreck and are shown on video films. This was reported on the first page of Lloyd's List 12 August 1999. 
Hummel also suggests that the visor was blown off by one explosive charge after the sudden listing. 

What everybody seems to forget about the fast sinking is that the Estonia sank with the stern first and with 
the bow high above the water (with the ramp closed, but with the visor allegedly missing - water could 
therefore not enter through the bow opening. Some survivors state that the visor was seen at the bow). 

(Addendum 3 January 2000 - the visor apparently was still attached to the hull when the ship sank and was 
then adjacent to the bow on sonar pictures of the wreck area taken 30 September 1994 - up-dated web page!). 

A massive leak into one compartment aft below waterline explains the fast sinking. 

There are three store rooms on deck 1 aft connected by watertight doors and three engine room spaces on 
deck 0 (cp-propeller equipment, compressors, pumps) below, also connected by watertight doors and with 
access to the main engine room. If the watertight doors were open - which I assume was the case - a leak aft 
would quickly flood three or more compartments. The result would be sudden loss of stability, as observed 
aboard at 01.02 hrs, uprighting, more listing while sinking on the stern, which actually happened. 

I therefore suggest that the Estonia simply sank due to a leak aft. The possibility has never been investigated - 
actually the only cause, which has been investigated, is the one about the lost visor and water on the car deck 
in the superstructure. 

(Addendum 8 June 2001 - the writer believes today that the leakage was in fact i.w.o. the sauna/pool 
compartment, which later extended into the empty, starboard heeling tank - open watertight doors on deck 0 
made then sinking possible). 

The answer to question 3 is then that the 'Estonia' sank fast due to a heavy leak and open watertight doors. 

What went wrong with the Estonia Investigation? 

The Estonia accident investigation 1994-1997 was sloppy, unscientific and unprofessional. The marine 
investigators never interviewed the passengers. Two investigators died and five or six investigators resigned or 
were sacked or replaced. The investigation was secret for 38 months. Nobody from the public had any insight. 
The only outsiders permitted were five observers from the Danish, Estonian, Finnish, Norwegian and Swedish 
maritime administrations. Advice from outside master mariners, naval architects, insurance and safety 
surveyors was always ignored. The reason was that the official investigators had decided and publicly 
announced already 19 days after the accident, what they thought had happened. When real facts then 
contradicted the erroneous ideas of the investigators, the facts were ignored. It seems that the truth often is 
the first victim in an accident investigation. As the investigation was secret, the investigators could tell media 
whatever they wanted. The media could not check any facts. It seems that all information given to the media 
was false. 

The investigators stated, e.g. that the visor had hit repeatedly up and down against the forepeak deck for 10 
minutes, while all photos of the forepeak deck showed that it was undamaged! When it was certain that the 
ramp had never been open, the investigators chose to ignore that fact and stated the opposite. When it was 
virtually ascertained that the watertight doors were always open, which caused the fast sinking, when the ship 
was leaking and not as per SOLAS, the investigators chose not to mention the doors at all. And when it was 
clear to the investigators that a ship does not sink fast due to water on the car deck, they just made up the 
story - the fairy tale - that ships sink due to water on the car deck and censored all correct stability calculations 
stating the opposite. No roro-passengership, as far as I know, has sunk due to water on the car deck; the Herald 
of Free Enterprise capsized in 2 minutes and never sank, the Jan Heweliusz capsized also quickly - a few 
minutes - and floated upside down for several days. 
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One reason why so many died was that the Estonia lacked proper liferafts launched by davits. The ship had 
mainly throw-overboard-rafts for wet evacuation - all survivors had to jump overboard and swim to a raft, 
which was incorrect standard in 1994. Had the accident taken place in December-March, when the water was 
colder, all persons would have frozen to death. It seems that the Estonian and Nordic maritime administrations 
want to cover up this fact, so therefore it is not mentioned in the Final Report. It is also clear that three 
surviving engine crew members are not telling the truth - they maintain that they remained in the engine 
control room, ECR, for at least seven minutes after the listing and then left the ECR on deck 1 and took the 
stairs to deck 8. However it was not possible to use the stairs at that time due to the heel angle. 

The IMO panicked when the Estonia sank. An 'expert panel' was quickly put together in 1994 but there were 
only a few stability experts in the panel and they never checked the Estonia's stability with water on the car 
deck. The 'expert panel' made a number of not very clever rule change proposals in 1995 and they were quickly 
adopted without normal vetting in the MSC subcommittees using FSA, etc. The IMO did not follow its own work 
procedures after the Estonia and haste makes waste. The interested party should read my book for more 
details about the new SOLAS rules after Estonia! 

Obvious Faults in the official Final Report 

Figure 13.2 - Course of events - of the Final Report is shown below: - 

x  

 Figure 13.2 in the Final Report is a sloppy modification of figure 4.12 in supplement no. 522 to the Final Report 
by Michael Huss, Ph.D., 'Simulation of the Capsize', which in turn was a theoretical failure trying to reconstruct 
the accident by the Marine Academy of Kalmar. The modifications between Huss (H) and the Commission/Final 
report (5) concern, i.a. the angle of heel and the amount of water on the car deck at various times after the 
visor was lost as shown in the below table: - 
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Estonian 
Time 
(h. m. s) 

Time 
after 
Loss of 
Visor 
(min) 

Water in 
the 
Super-
structure 
as per 
Huss 
(tons) 

Inflow as 
per Huss 
(tons/ 
minute) 

List as 
per Huss 
(degrees) 

Wave 
Direction 
(°) 

List as 
per Final 
Report 
(degrees) 

Velocity 
of Heel 
(degrees 
per min) 
based 
on (5) 

Diff. in 
List 
between 
Huss and 
Final 
Report 

Speed 
acc. 
Huss 
(knots) 

Speed 
acc. 
Final 
report 
(knots) 

01.14.00 0.0 0 400.0 0 135 0 15.0 0 14.5 14.0 

01.14.30 0.5 200 400.0 6 135 - 15.0 - 14.5 ~ 

01.15.00 1.0 (340) 285.7 (10) ~ 15 15.0 (+5) ~ ~ 

01.15.12 1.2 400 250.0 11 150 15 0 +4 13.0 ~ 

01.16.00 2.0 (571) 250.0 (15) ~ 15 0 ±0 ~ 9.0 

01.16.24 2.4 700 83.3 17 *180 - 5.0 - 8.5 ~ 

01.20.00 6.0 1 000 38.5 22 ~ 30 5.0 +8 5.5 6.0 

01.22.00 
Alarm 
aboard 

8.0 (1 077) 38.5 (23) ~ 35 2.5 (+12) ~ 4.5 

01.24.00 10.0 (1 154) 38.5 (24) ~ 40 2.5 (+15)  ~ 2.1 

01.27.00 13.0 (1 269) 38.5 (26) ~ (50) (3.3) (+24)  ~ ~ 

01.30.00 16.0 (1 385) 38.5 (27) ~ 60-70 3.3-5.0 (+33/43)  ~ 1.7 

01.33.00 19.0 1 500 55.6 29 255 80 6.7 +51 0.0 2.2 

01.40.00 26.0 (1 888) 55.6 (35)  255 110 2.5 (+75)  0.0 2.2 

01.42.00 28.0 2 000 55.6 37/180! 255 115 4.0 +78/-65 0.0 2.2 

01.43.00 29.0 2 056 - 180!! ~ (119) 4.0 (-61) 0.0 2.2 

01.51.00 37.0 - - 180!! ~ (150+) 4.0 (-30) - 2.2 

(figures in brackets are estimated by the writer – *180° = head waves) 
a"During the port turn water continued to enter the car deck and the list increased to 20-30 degrees where the vessel for 
some minutes stabilised as the water inflow decreased". (Chapter 13.2.6 of (5)) 
b"By about 0120 hrs all four main engines had stopped ... The main generators stopped about five minutes later. 
After the main engines stopped, the 'Estonia' drifted with a list of about 40 degrees and the starboard side towards the 
waves". (Chapter 13.2.6 of (5)). 

Expert Huss 'scientifically' established based on model tests, assuming that the ship turned 180° back to Tallinn 
first into and later away from the waves, that it took 6-19-28 minutes to fill the car deck in the superstructure 
with 1 000-1 500-2 000 tons of water (inflow 166.7-38.5-55.6 tons/min). In that time the angle of heel 
increased to 22-29-37 degrees (velocity of heeling 3.67-0.54-0.89 °/min). It took the Estonia 19 minutes to stop 
in the water at 01.33 hrs according to Huss. Then Huss calculated that the vessel, immobile in the water, 
scoped up another 500 tons of water on the car deck in the superstructure during 9 minutes (inflow 55.6 
tons/min) and capsized at 01.42 hrs. Unfortunately it seems that Huss forgot to consider, that water on the car 
deck trims the ship - all the water would collect forward and push the bow downwards and increase the inflow, 
so that the ship would quickly stop, capsize and turn upside down - like the Herald of Free Enterprise. Another 
suggestion is that the water should have flowed out by itself due to the bow trim, when the ship stopped with 
1 000 tons on the car deck and that the ship would upright itself. 

However, the official investigation just changed the Huss reconstruction report completely, e.g. it first stopped 
the water inflow between 01.15 and 01.16 hrs to enable the survivors to evacuate the ship. Then more water 
was added on the car deck in the superstructure, but the trim was ignored. It is shown, without any scientific 
base, that the angle of heel increased to 40 degrees in 10 minutes, to 60-70 degrees after 16 minutes and to 
110 degrees at 01.40 hrs, as a result of allegedly increasing amounts of water on top of the car deck. The water 
on the car deck increased to 600-1 400-2 100->4 000 tons of water in 2-6-10-16 minutes, but the ship's speed 
never stopped, even if the car deck was filled with > 4 000 tons of water - the speed was 2.2 knots when the 
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ship sank, which was physically impossible. Ships stop, when filled with water and when the engines are 
stopped. 

The falsification of the Huss data by the investigators is easy to demonstrate. Huss computed, based on model 
tests, that only 2 000 tons of water could have entered the car deck in the superstructure 2,5 meter above the 
waterline in 28 minutes. The average inflow was about 71,4 tons/min. Without any scientific base at all the 
official investigators changed the data and stated that >4 000 tons flowed into superstructure in only 16 
minutes. The average inflow was >250 ton/min, which is more than 3 times the inflow rate from Huss model 
tests! According all model tests the inflow never exceeded 55 tons/min, when the bow was pointing away from 
the waves and the speed was less than 5 knots. How the hull was filled with water neither Huss nor the official 
investigators explained. 

The official report says that the ship sank at about 01.51 hrs, but the time is not proven - the ship may have 
disappeared earlier. It is also assumed, that it is proven, that the Estonia should have turned 180 degrees after 
the accident back to Tallinn. Assisting ships however noted that the Estonia was almost immobile in the water 
when Mayday was sent 01.24-01.30 hrs (close to the sinking position). The Final Report chapter 12.5 states that 
it has been discovered by sonar investigations of fragments on the seabed, that the Estonia made a port turn 
after the visor was lost. What the fragments are and why they fell off the ship half a mile west of the visor has 
never been stated. According to media reports in October 1994 the 'fragments' were found East and South of 
the wreck - 3 000 metres away from the turning point! According to the official report the ship had >4 000 ton 
of water on the car deck at 01.30 and should have trimmed >3 meter on the bow and should have capsized 
much earlier. According to the official report the sinking ship moved sideways about 700 meter to NNE 
between 01.40 hrs, list 115 degrees, and 01.50 hrs, when the ship sank. It is of course not possible that a 
sinking ship moves with 2.2 knots speed. According Huss the speed was zero already at 01.33 hrs. 

Thus - Dr. Huss tried to reconstruct the accident with water on the car deck in the superstructure but his times 
did not tally with the actual sinking. According Huss the vessel should have stopped after 19 minutes and 
capsized after 28 minutes. The writer thinks the ship should have capsized and stopped after one minute and 
floated upside down on the undamaged hull. However - the official report changed the times, heel angles and 
water inflow of the Huss report to tally with observed times and heel angles, but then the data do not make 
physical sense. In spite of the fact that the official report increased the average inflow rate more than three 
times, it took the vessel 37 minutes to sink without capsizing. The errors are obvious. So neither Huss nor the 
investigators could explain how the hull was filled with water. 

Conclusions 

The official Final Report of the Estonia accident contains many errors. 

· The suggested accident time history - figure 13.2 - evidently cannot be correct.  

· The bow ramp was probably never open during the accident but was only leaking, so little water entered 
there. The ship did not sink due to water on the car deck. 

· The ship probably sailed with all watertight doors open; the watertight doors were never closed when the 
ship sprang a leak, so the ship sank due to open watertight doors. This suggestion has not been investigated. 

· The ship sank very quickly on the stern. It would appear that a leak aft below the waterline sank the ship. 
This suggestion has never been investigated. 

Recommendations 

I strongly recommend that the investigation into the sinking of the Estonia be reopened (as already requested 
by the ITF, 32 Swedish survivors and many others). I recommend that a new underwater survey be done to 
establish that the ramp was closed, the watertight doors were open and that there is a hull damage, which 
sank the ship. I recommend that Bureau Veritas and the Estonian maritime administration open their records, 
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so that it can be confirmed that the watertight door system did not comply with SOLAS. I finally recommend 
that the IMO review its latest rule changes, which were only adopted as a panic reaction, based on the wrong 
assumption, that water on the car deck caused the Estonia accident. 

About the Writer 

Mr Anders Björkman graduated from Chalmers University of Technology in 1969 with a M.Sc. in Naval 
Architecture and Marine Engineering. He spent a year in the Royal Navy i.a. with conversions of ferries and 
other ships into minelayers. Mr. Bjorkman has worked for Lloyd's Register as a class surveyor and for 
Scandinavian Underwriters Agency as an underwriter's surveyor. Since 1989 Mr Björkman has assisted the El 
Salam shipping company, Cairo, Egypt to be the leading roro-passenger shipping company in the Red Sea and 
lately the Mediterranean with today 14 roro-passenger ships transporting > 1 000 000 persons annually. When 
the Estonia sank Mr Björkman evidently immediately started his own investigation into the sinking, as per 
Company ISM instructions, so that similar accidents would not occur in his own fleet. The findings have been 
published in book form and received good reviews by, e.g. the Naval Architect magazine and national 
newspapers. The findings were brought to the attention of many maritime administrations and the IMO in 
1997. 

Mr. Björkman has developed the Coulombi Egg oil tanker protection system, which is the only alternative 
design system to double hull according to Marpol I/13F(5) approved by the IMO in 1997. It is the only ship 
design purely developed according to damage statistics and FSA. 

Mr Björkman has made many written contributions about ship's safety and works as a ship safety consultant. 

Appendix 

I will here summarise my ideas how the Estonia accident took place. My observations are based on talks with 
three survivors, with the German Group of experts, with the official investigators Huss, Karppinen, Stenström, 
Forssberg, Schager and Eksborg and on basic stability and floatability theories and steering performance data 
of my own roro-passengerships. 

Most survivors suggest that the ship experienced a number of heavy impacts before the sudden loss of 
stability, i.e. when the time was 00.50-01.00 hrs. Most survivors suggest that the ship suddenly lost its stability 
at about 01.02 hrs and heeled 40-50 degrees to starboard. Lose furniture and persons not holding on to fixed 
objects were thrown down into the lee. Many persons broke arms and legs. Most survivors agree that the 
vessel then uprighted, but not to even keel but only to about 15 degrees list at say about 01.05 hrs, and that 
the ship remained stable in that position for a few minutes enabling people to get out. Most survivors agree 
that the vessel then heeled and ended up on the side while trimming on the stern, i.e. the ship sank with the 
stern first. Most survivors had to jump into the water from the upper decks at abt. 01.25-01.35 hrs, some 
survivors walked out on the flat side and down to the bilge keel and jumped into the sea from there when the 
ship superstructure sank below the water, say at 01.35 hrs. 

I am fully aware of several testimonies to the effect that the sauna on deck 0 forward was flooded and that 
water spilled up on deck 1 forward, where it was observed. However, assuming that the watertight doors to 
the adjacent spaces (conference rooms) were closed, the ship would not sink due to a flooded sauna space. If 
water had spread to several spaces forward, the vessel should have sunk bow first, and this did not happen. 

Based on the simple observation that the ship sank stern first, I think that there was a leak aft and that three or 
more compartments aft below the car deck (the stores) were quickly flooded already 00.50 hrs, that this 
caused the loss of initial stability (GM<0) at 01.02 hrs and the sudden heeling, but that the ship retained 
stability at 15° list due to positive righting arm (GZ>0) at that list. Then the ship sank, stern first. 

The vessel turned to port already at 01.02 hrs to counter the list. At 01.16 hrs the heel angle was 50 degrees 
and the visor was lost, but then the ship had already turned about 135° and was already almost heading back 
to Tallinn. During the turn the port engine stopped first at its propeller came out of the water. Soon after the 
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starboard engine stopped and the ship was un-steerable. The ship virtually stopped 300-400 meters from the 
sinking (wreck) position at 01.25-01.30 hrs, when the Mayday was sent. The ship then slowly drifted - speed 0.3 
knots - to the (wreck) position where she sank. 

The course of events is shown in the below reconstruction of the accident. The times, the positions of the visor 
and the wreck and the ship at 01.25/30 hrs, when Mayday was sent, and the turn to port between 01.02/25 hrs 
make sense. Also the timing of the sinking makes sense - the inflow of water through a hole below waterline 
was say about 150 tons/min and spread through open watertight doors to several watertight compartments 
below the car deck. After 30-40 minutes all buoyancy aft below the car deck was lost; the superstructure was 
immediately flooded so that the ship sank - stern first. The car deck was still intact and contained buoyancy, 
but it was not sufficient to keep the ship afloat. 

(Note 22 February 2001 - apparently the position of the visor shown below is false - the visor was attached to 
the ship when it sank. But it does not make this reconstruction less interesting. New information indicates that 
the ship had another course at the accident - towards Sandhamn, listed suddenly at 01.02 hrs and then just 
stopped. The visor was not properly locked and was ripped partly off during the sinking. Thus - the visor could 
not have caused the accident). 

The shaded one square mile around the wreck is the diving exclusion zone proclaimed by Estonia, Finland and 
Sweden and accepted by Denmark and United Kingdom. 

 

--- 
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APPENDIX 2 - MODEL TESTS WITH M/S ESTONIA (SUPPLEMENT NO. 410) 

An Analysis by Heiwa Co of SSPA Report no. 7524 of 951205 by Peter Trägardh (SSPA Marine AB) 

This little report is an analysis of SSPA report no. 7524 of 951205 written by Mr. Peter Trägardh. The conclusion 
is that the report cannot be trusted and/or is misleading. 

Actually the model tests are falsified to provide misleading conclusions! 

In 1. Introduction it is stated that model tests of M/S 'Estonia' were carried out on behalf of the Swedish 
Accident Investigation Board, SHK. The purpose of the tests was to measure the wave induced loads on the 
bow visor. The main objective was to get a good statistical basis for estimation of actual loads on the visor. 
Comment - this was a good objective - without correct load estimates you cannot design a structure of any 
kind. It is further stated that the test program was decided in co-operation with a SHK representative who was 
also present at the tests. This might not have been a very good idea - it gives the idea that the SHK influenced 
the tests. The SHK representative was Börje Stenström who participated in the falsification of other 
investigation reports - stability, strength of material, etc. as described elsewhere in the book Disaster 
Investigation. 

In 2. Model test data it is stated that the tests were done June 19-20, 1995, in towing tank and June 28 - July 1, 
1995, in the Maritime Dynamics Laboratory (MDL). Comment - note that the report was issued 5 months after 
the tests were completed - why was the report so late? 

In 3. Wave tests in the towing tank it is stated that the main objective of the tests (in the model tank) was to 
measure forces and moments on the bow visor caused by the wave impact(s). Test runs nos. 4-42 and 46-51 
were run in the towing tank. Comment - for the first time is it stated that the wave load is an impact. Actually 
the wave loads measured in the towing tank were not impact loads but normal buoyancy/added mass loads, 
when the fore body/visor was submerged in water > 3 seconds (the visor 2 seconds). Total 45 runs were made 
and this took about 5 hours, i.e. each run took 6 minutes 40 seconds in the towing tank. 

In 4. Wave tests in MDL it is stated that test runs nos. 7-13, 15, 18, 20, 22, 34-37, 39-40, 45-46, 48-55, 56-66 
and 67-116 were run in the MDL. Comment - in order to avoid confusion of tests in towing tank and MDL, it 
would have been better to number the runs in the MDL starting at 52. There were about 88 runs total and 
about 3 hours time, i.e. each run was about 2 minutes long. 60 runs were made in the actual 'Estonia' accident 
conditions, viz. 14.5 knots, bow seas, wave height 4.3 meters. This means about 2 hours model time, which 
represents 6 hours full scale time. However, it seems only 3 hours full-scale results are available. 

In 6. Results and conclusive remarks it is stated that the measured vertical Z-force has been corrected for the 
difference in mass of the model visor (127.8 tons in full scale) and the full-scale visor (53.0 tons) to a nominal 
value called Z-force nom. It is then stated that also the pure dynamic wave load, Z-force dyn, has been 
calculated. It is further stated that it should be noted that the weight of the visor is not (sic) included in the Z-
force. Comment - as it is the total Z-force - the total vertical load on the visor including the weight of the visor - 
which is of interest, it is quite confusing that the report states that this force is divided into a Z-force nom and a 
Z-force dyn and that the weight of the visor is not included (in the Z-force). Later only Z-force is given. What 
was actually measured as Z-force? It seems that this statement maybe was made to confuse the report and the 
results. I think the Z-force (and X-force) has been manipulated. The reason is given below. 

It is then stated that the results from these model tests are similar to what could be expected in view of tests of 
bow loads on ro/ro ships carried out 7 March 1995 (not included). This is a surprising statement in a report - 
why was it necessary to state that these results of the 'Estonia' were similar to other results obtained 
previously? 

Analysis of the SSPA Results with Comments - How the Loads on the Visor in regular Waves were faked 
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Run 47 in the towing tank - figures 12a-e in the final SSPA report - shows what allegedly happens in regular 
head waves. 

The wave profile (fig 12a) shows the wave amplitude (height) of about 4.0 meters and the encounter period is 
about 6 seconds (as the ship is heading with speed 15 knots into waves with a period of 9.3 seconds). This is in 
order. 

The relative motion (fig 12b) at the bow - the distance between the ship's still water waterline and the wave 
surface - is also correct, i.e. its amplitude is about 5 meters. This means that the ship puts its bow with visor 
about 5 meters into the wave and lifts it about 5 meters out of the wave at each wave encounter. As the 
moulded draft forward was 5.17 meters, this means that the bow was almost completely out of the water then. 
Nowhere in the report is it stated that the bow visor only starts to be submerged at a relative motion -2.45 
meters (when the wave reaches the car deck level, even if a little bit of visor is below the car deck - see fig 4) 
and that the top of the visor is at a relative motion of about about -7.45 meters, which was never reached 
(because the freeboard/main deck is 7.62 meters above the keel and the visor top is at about 12.62 meters 
above keel, disregarding the bulwark on top of the visor). Unfortunately, the relative motion aft is not 
measured, i.e. we do not know, if the propellers were out of the water during the tests. No photos of the 
model aft during the tests are shown. 

The vertical, lifting Load 

The Z-force (fig 12d) (vertical), where the visor weight (0.53 MN) is not included (see above), seems logical in 
behaviour but not in magnitude - every time, i.e. every 6 seconds, when the bow is put into a wave, the Z-force 
becomes about -1.5MN (150 tons), which should be due to the buoyancy of the visor (Z-force nom?) plus the 
force by an added mass of water (Z-force dyn?), which together seems very high - 1.5 MN. 

By deducting the visor weight 0.53MN it is concluded that the actual lifting load on the visor in regular seas 
would be about 1.0 MN, i.e. 100 tons lifting the visor free of its supports. The visor is then held back by the 
locks. As can be seen in fig 12b, the Z-force starts to build up, when the relative motion is about -2.0 meters, 
i.e. when the visor starts to be submerged, and then it increases to 1.5 MN in one second and is then zero again 
after another second, when the visor is out of the water. Actually a Z-force of 1.5MN (150 tons) in regular seas 
seems quite high, considering that only 2.5-3.0 meters of the bottom part of the visor is submerged in the 
wave, which does not include much buoyancy - say max 30-40 m3. 

How submerging 30-40 m3 of visor in water produces a lifting force of 1.5 MN (150 tons), as allegedly 
measured in the test, is not known. The writer is not aware of any scientific method to calculate full scale 
forces on a ship part above waterline based on forces measured in model tests ! The force consists of many 
components that follows different scale laws; thus you must separate the force measured in model test into 
its various components, re-calculate each component to full scale and add all full scale components to get 
the total full scale force, etc! Local pressures can on the other hand be scaled up - but no pressures were 
measured in the tests.  

Anyway - the force has to be corrected for visor weight (-0.53MN) and then the regular, total force on the five 
visor locks and hinges were only about 100 tons, or 20 tons per connection. One question is - was the Z-force 
gauge actually properly calibrated? It seems that the Z-force gauge was set to produce a higher value (so that 
SHK/Stenström could show that bigger loads, than expected, had acted on the visor). 

In my opinion, submerging the visor in regular waves as shown above would produce a lifting buoyancy 

static force of about 50 tons, to which we could add a dynamic force due to added mass of water 20 tons, i.e. 

the total upward peak load was 70 tons, which was reduced considerably by the visor weight 55 tons. The 

surprise would then have been that very little upward positive load on the 55 tons visor was recorded in 

regular seas test no. 47. This could hardly be reported in the final report, so one way or another SSPA 

produced fig. 12d showing that a big load -1.5MN (150 tons) acted on the visor (and no correction for visor 

weight) and lifted it free of its supports every 6 seconds and that afterwards the visor crashed down on its 

supports with 55 tons!  
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It seems no sudden impact loads were recorded in regular waves! 

The horizontal, braking Load 

The X-force (horizontal) on the visor - fig. 12c - is produced when the submerged visor is being towed through 
the water, i.e. only 2-3 meters of visor is submerged and that seems to produce a 1.5 MN braking force - 150 
tons. What is surprising here is, that this force does not stop the ship or at least reduces the speed 
considerably!! The two propellers hardly produce more thrust than 1.0 MN (100 tons). So in my view the X-
force is also completely unrealistic. It seems that the loads measured on the visor in regular waves are 100% 
faked. These tests can never be repeated by independent scientists! 

Note - maybe a power of about 10 000 kW (SHP) were used to turn the propellers of the vessel at 14.5 knots. 
Of the 10 000 kW say that 7 500 kW was used to produce the thrust (EHP) that pushed the vessel forward at 
7.5 m/s speed. This means that the thrust (force) to push the ship forward was 1.0 MN (effect EHP divided by 
speed), i.e. 100 tons. In the SSPA report fig. 12c a braking force of 1.5 MN on the visor was produced every 6 
seconds lasting 1.5 seconds, which should have been enough to reduce the speed considerably. The X-force 
seems therefore excessive, too! Of course the X-force always reduces the speed of ship, but this is hidden by 
the fact that engine power is often reduced in heavy seas. As we do not know the relative motion aft, we do 
not know, if the propellers were below water all the time to produce a forward thrust of 100 tons. As soon as 
the propellers are out of the water, the engines will race and you have to slow down the engines, which 
reduces the forward thrust and speed. 

The opening Moment 

In figure 12e it is shown that the X and Z-forces cause a Yh-moment (around the hinge on the upper deck) - 
Positive opening, which varies between maximum +1.1 MNm (opening) and -2.5 MNm, i.e. a negative closing 
moment. This means that in regular seas the load on the visor would hardly open the visor (because to open 
the visor you need a higher moment). This seems very logical - there should have been so little actual X- and Z-
forces on the visor in regular seas, which could never open the visor. (The weight of the visor 53 tons at 5 
meters forward of the hinge causes a closing moment of 2.6 MNm. When the visor fills with water - and if we 
assume that weight some way or another is attached to the visor - the closing moment - visor and water - 
increases). 

It should be quite clear to anyone, that the loads on the visor are cyclical and that the supports (the locks) are 
subject to fatigue. It is interesting to note that in the Final Report it was stated that the breaking load of the 
locks was overload in tension, not fatigue. 

How the Loads on the Visor in irregular Waves were faked 

Runs nos. 67-116 in the MDL - figures 13a-e in the report - are supposed to show what happens in irregular 
Bow Sea with mean wave height 4.3 meters and ship speed 14.5 knots. 

Only 1 000 seconds between time 6 600 and 7 600 seconds are shown in the report, i.e. 16 minutes and 40 
seconds. Reportedly total 3 hours - 10 800 seconds of (full scale) test was done, i.e. we are shown 9.25% of the 
total results. 

Figure 13a shows the wave profile, which varies from max +3.5 meters to -5.2 meters. Figure 13b shows the 
relative motion at the bowwhich varies between ± 6.5-7.0 meters, i.e. very often the whole bow is out of the 
water - draft 5.17 meters - and very often the bow is submerged 7.0 meters, which means that the visor is 
submerged about 5.05 meters, i.e. only halfway to its extreme top, see fig 4 of the SSPA-report. What happens 
now in irregular seas? 

Fig 13c and fig 14d show the braking X-force acting on the ship (and the visor) in irregular waves. As shown 
above the X-force will reduce the ships speed, as it exceeds the average thrust of the ship's propellers, which is 
1.0 MN. Very often, > 40 times, big horizontal (?) impacts >1.0 MN occurred according to fig 13c during 16 
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minutes 40 seconds, which in fact would have reduced the ship's speed considerably. More than 40 times 
during 17 minutes the visor is alleged to have been hit by a horizontal, opposing force >100 tons - nobody 
aboard noticed this behaviour. And we do not know what happened aft - were the propellers always in the 
water? 

Did 600 tons Loads hit the Visor upwards every 4 Minutes? 

Figure 13d shows the Z-force (vertical) in Hs=4,3 m bow 
waves, speed 14,5 knots (negative upward but not including 
the visor weight 0.53 MN). During 16 minutes 40 seconds 
the ship should meet about 150 waves (average). What is 
totally recorded in figure 13d is 

4 wave loads - 2.7% -(impacts) > 6 MN (maximum 7.4 MN), 

9 wave loads - 6% - (smaller but big impacts) between 3 and 
6 MN, 

12 wave loads (8%) between 2 and 3 MN (still impacts
because the duration is short) and 

16 wave loads 10.7%) between 1 and 2 MN in the upward 
direction (also short impact loads). 

The remaining wave loads - about 100 off (67%) - seems to 
have been smaller than 1 MN. Thus big wave loads - impacts
- were very frequent according to this test - 

every 4 minutes the visor was slammed by an impact >600 
tons (6 MN) upwards, 

every two minutes there was an impact >300 tons (3 MN) 
upwards and 

every minute an impact > 200 tons (2 MN). 

Figure 12.3 of (5) 

 
This is not the story in the 'Estonia' report (5)! Nodbody heard or felt big hundred tons impacts on the ship 
every minute! 

You could also compare with Figure 12.7 in the Final report (5) (page 158) where above is stated to be plotted; 
every minute the Z force may exceed 2 MN, every two minutes the Z force may exceed 3 MN but you need 50 
minutes - not 4 minutes - to exceed 6 MN. Thus the results of Supplement No. 410 are not correctly copied in 
Figure 12.7 of the Final report (5).  

Note that the results are given in full-scale time. When doing the actual model tests at scale 1/35, the model is 
slowed down and the time scale is 1/2.986. Thus 60 full-scale minutes are about 20 model minutes. The 
weight/force scale seems to be 1/42875 but how it is achieved is a mystery. You cannot just scale up a model 
force to full scale using a factor. The force consists of different components following different scale factors. 

To me figure 13d (and also figure 12.3 in (5) above) seems faked. First it is never explained in the SSPA report 

how suddenly very big impacts occur against the visor - how and why solid water slams perpendicular 

against the visor plates and how the vertical component becomes every 4 minutes > 600 tons (full scale). 

Nevertheless - more or less at every pitching - every 6 seconds - the lifting force exceeds the visor weight, 
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which would mean that every 6 seconds the visor was lifted up from its supports and then came crashing 

down. But nobody heard this strange phenomena on the 'Estonia'. Evidently the model tests are faked. I am 

100% certain about it. 

The BIG Impact in the Model Tests 

The report tries to explain the worst impact -7.4 MN (740 ton Z-force - about 1 000 ton total) at time 7 520 
seconds, which apparently also caused an opening moment 35 MNm (figure 13e). A similar impact is shown in 
the lower photo of fig. 10 (even if the wrong speed is given). In figure 14a is shown the wave profile between 
times 7 510 and 7 530 seconds - nothing amazing - the wave heights are about 4-6-4 meters before, during and 
after the enormous impact 740 ton Z-force. In figure 14b the relative motion is shown as -3.1, -6.4 and -5.4 
meters before, during and after the impact, i.e. the visor was submerged 3.95 meters (-6.4 meters relative 
motion) when the impact occurred - see the photo in fig 10. Figure 14d shows the impact with its peak just 
after the 7 520 second. During less than a second there is an impact force of 7.4 MN, viz. 740 tons, 6 seconds 
later there is another impact of 200 tons. 

Here you have to ask yourself, if a 740 tons force ever hit the model (followed by a 200 tons load). In model 

scale it seems to be 17.26 kilograms. Nevertheless - how could it just develop and disappear in less than a 

second? When the visor starts to submerge, the increasing volume/buoyancy of the visor, it slows down the 

relative motion, as seen in the regular waves (see above) data, and how does then the impact develop? 

When I measured impacts (pressures) a very long time ago (at the Webb Institute laboratory, 1968) on a flat 

bottom (slamming), it seems that the impact was very sudden - bang - and of short duration - it receded 

quickly, when the water dispersed. And slamming was not very frequent! A wave impact on the bow aboard 

a real ferry is heard all over the ship and you slow down immediately.  

The Energy Content 

Now, another question is of course, if there was enough energy in the very short impact at time 7 520 seconds 
of 7.40 MN, which lasted less than a second, to damage the visor locks? 

The SSPA report does not answer that question. Nowhere is it ever stated that a short impact load can damage 
the visor locks. In my simple opinion the impact load of 740 tonnes in upright condition during less than a 
second would easily have been transmitted to the hull via the worn Atlantic lock - 100-200 tons - the worn side 
locks - 2 x (100-200) tons and the worn hinges 2 x (200-350) tons > total 800 tons strength, and the sudden 
impact - if it occurred (I doubt it) - would only have deformed the locks and hinges and jammed the visor. It is 
more logical to assume that the visor was ripped off sideways by a wave impact, when the list was 40-50 
degrees, when the impact load was very big 600-700 tons and when the locks were not efficient - they could 
not keep the visor in place sideways. But the visor was probably still attached to the ship when it sank. 

However, I am ready to accept the possibility, that the visor was blown off by an explosion between the visor 
and the ramp - under water after the accident; it would explain how the side locks pulled out the plates they 
were welded to (but I do not understand, why anybody would cause an explosion - under water - between the 
ramp and the visor - it would achieve nothing except blowing off the visor and keeping the ramp closed). 

The SSPA report says in the Summary, that model tests have been done and that a highest upward vertical 
force of 7.4 MN was recorded. Basta! The ulitmate faking was then probably done by Stenström in Dagens 
Nyheter 25 August 1995, where he informed the results; that model tests (done June 28-July 1, 1995) had 
proved that only one wave could have caused the whole accident - one big force had ripped away the visor 
(see 1.19). But evidently the SSPA report does not say that. 

False Simulations of the vertical Force 
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The Final report (5) also simulates the loads (Z-forces). The simulation (blue in Figure 12.7 of (5)) suggests it 
takes 800 hrs (!) before the Z force > 6 MN! Why is that? What is a simulated Z force? According to (5 - page 
157) it is a combination of 

(a) the weight of the visor,  

(b) the inertia force, 

(c) the hydrodynamic force due to added mass and damping, 

(d) the hydrostatic buoyancy force, 

(e) the Froude-Krylov force, 

(f) the non-linear vertical impact force and 

(g) the force due to stationary flow around the submerged visor. 

This is interesting: (a) is known - 0.53 MN constant downwards!, (b) is known, if we know the acceleration, (c) is 
known - say 30% of d, (d) is known (the volume of the visor below water) acting upwards against (a), (e) is 
known and small like (g). But (f)? How do you simulate the non-linear vertical impact force upwards? The 
Final report (5) doesn't say and according to the writer it does not exist any method to simulate impact loads 
on visors! Thus the simulations cannot be true (even if they show much smaller loads than the loads measured 
in the model tests). 

You should look at the time series of the model tests, e.g. figure 12.3 of (5) and figure 13d of supplement no. 
410. Suddenly - within a fraction of a second the vertical Z force changes from 0 to say > 6MN (600 tons!). 
This change is evidently not due to (a) a sudden change in the weight of the visor (0.53 MN constant), or (b) the 
inertia force (it changes slowly 0,2-0,3 g = 0.12-0.18MN with the motion period), or (c) the hydrodynamic force 
(max 0.12-0.15 MN), or (d) the hydrostatic buoyancy force (max 0.4-0.5 MN) opposing (a) or (e) the Froude-
Krylov force or (g) the stationary flow force (negligible). 

All the simulated forces (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(g) should result in a combined load of about - zero or < 1 MN!  

The only real load of interest is (f) the non-linear vertical impact fore - and it does not exist any method to 
simulate it! Thus the alleged very bad comparison of simulated and modelled data in figure 12.7 is based on 
false information. The simulated data cannot have been computed (simulated) and the modelled data are 
probably 100% false. 

Thus the statements in chapter 12.2.4 in the Final report (5) are false: 

"Qualitatively the simulated results agree well with the experimental data". 

This statement is a lie to support the false experimental data. Obviously anyone asking the question how a 700 
ton force could have been measured in model tests would only have been dismissed by the statement that 
simulations produce similar loads. 

"The experimental time histories of the vertical load on the visor have high upward peaks similar to those of the 

simulated records and in the downward direction the loads are negligible". 

It is more probable that the very high upward modelled peaks are false as no simulated records exist to support 
the experimental data. 

The sudden opening Moment 
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Another very important observation is in fig 13e and fig 14F showing the Yh-moment (MNm) - Positive opening, 
i.e. the opening moment only lasts less than half a second - then it is gone! This means of course that the 
opening moment can never open the visor! It is of too short duration! Also, as soon as the visor opens, it fills 
with water and becomes heavier. Water then does not act only on the outside of the visor, but also on the 
inside and reduces the opening moment. This means that the visor never could have flipped up and down 
during 10 minutes as stated by JAIC in the Final Report. Also, water in the visor reduces the load transmitted to 
the locks by an outside force. 

To me the SSPA tests are faked and misleading. The report presents only 1 000 seconds of tests in irregular 
seas, 9.25% of the total 3 hours test - 10 800 s, and in this very short time - 1 000 seconds - the visor was 
allegedly hit 4 times by very big impacts >6 MN (600 tons) upwards. Every four minutes the visor was hit by a 
600 tons impact. This is what the SSPA report says, but this is not what the Final Estonia report or any false 
simulations says - there the impacts are much, much rarer. 

How the Falsifications were done 

Probably SSPA Marine AB (Trägardh) was told by Stenström to produce a test with many big impacts, which 
Stenström thought could have ripped off the visor, and it was produced by SSPA. The media was of course 
informed about the big, recorded load peaks - they had ripped off the visor. Probably they faked the Z-force 
(and X-force?) gauge to record higher values. Then Stenström realised that the SSPA report produced too many 
big impacts, but then it was too late to change. The report does not say what happens aft with the propellers - 
were they in the water all the time? 

Witnesses aboard never heard any of the big impacts forward every four minutes prior to the accident. So the 
JAIC had to fake the survivors testimonies also. 

I do not believe the SSPA report - the Z- and X-forces recorded seem much (10 times) too high to reflect 

actual conditions and any alleged 'smulations' to support the peaks are false. The only possibility seems that 

the gauges were manipulated to record higher than actual loads in the model tests. This matter should be 

investigated. It is very sad that SSPA Marine AB, the only Swedish ship testing tank, was forced to participate 

in the cover-up of the 'Estonia' accident. The SSPA Marine AB has evidently been asked to comment on 

above and has refused to answer. 

--- 
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APPENDIX 3 - FRÅGA I RIKSDAGEN AV HELENA BARGHOLTZ (FP) TILL STATSRÅDET MONA 

SAHLIN OM NY ESTONIAUTREDNING  

den 3 september1999 

Teorierna om vad som orsakade Estoniakatastrofen är många. Ryktesfloran är omfattande; allt från ryska 
maffian till vapensmuggling, ubåtar och utpressning. Haverikommissionen anklagas ständigt för att inte ha 
presenterat hela sanningen. 

Enligt det tyska Meyervarvet skall Estonia ha utsatts för ett sprängattentat. Sabotaget, i kombination med 
dåligt underhåll, fick färjan att gå till botten, hävdar varvet152 . 

Från flera håll har det efterlysts en ny utredning för att en gång för alla räta ut alla frågetecken. I januari krävde 
de internationella och nordiska transportarbetarfederationerna en ny Estoniautredning. Under våren 
försäkrade, enligt tidningsuppgifter, statsrådets pressekreterare att regeringen skulle fatta beslut i frågan före 
sommaren. Så har ju inte blivit fallet. 

Min fråga till statsrådet är därför: 

När kommer regeringen att fatta beslut i frågan om en ny utredning rörande Estonias förlisning? 

Svar av Mona Sahlin  

den 15 september 1999 

Helena Bargholtz har frågat mig när regeringen kommer att fatta beslut i frågan om en ny utredning rörande 
Estonias förlisning. 

Regeringen avser att ta ställning i frågan i budgetpropositionen som överlämnas till riksdagen den 20 
september. 

  

PRESSMEDDELANDE 990916 från AgnEf 

Ang Estoniakatastrofen 

Enligt hittills obekräftade uppgifter kommer Regeringen i samband med presentationen av höstbudgeten den 
20 september att ge ett negativt besked avseende de framställningar om en förnyad haveriutredning som 
gjorts från överlevande, ITF/NTF, Anders Björkman m fl. 

Den nybildade föreningen AgnEf är oroad att ansvarigt statsråd Mona Sahlin inte har gehör i Regeringskansliet 
för de nya positiva ufästelser som givits till anhöriga och överlevande vid mötet den 20 april i år där hon 
utlovade både ekonomiskt och formellt stöd för den nya föreningen och det uttalade syftet att arrangera ett 
seminarium där alla frågor runt haveriets verkliga orsaker skall behandlas. 

Hennes trovärdighet kan starkt komma att ifrågasättas om uppgifterna visar sig vara riktiga. Det kommer i så 
fall att visa att ansvariga politiker och myndigheter inte har tagit till sig något av de rekommendationer som bl 
a Peter Örn och Analysgruppen givit i del- och slutrapporten från deras arbete. 

AgnEf har idag tillställt Mona Sahlin nedanstående fråga via e-mail. AgnEf har också tidigare i veckan, med 
hänvisning till den Oberoende Faktagruppens (Stenberg/Ridderstolpe) rapport ang. urkundsförfalsking för att 
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dölja bristande sjövärdighet, begärt överprövning hos Riksåklagaren samt i begäran till Länskriminalen anmält 
om utredning huruvida brottslig handling begåtts. 

För AgnEf (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning) 

  

Anders Ericson, Ordförande 

  

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Anders Ericson <anders.ericson@oreline.net> 

Till: Näringsdepartementet <registrator@industry.ministry.se> 

Anna Bohman, ND <anna.bohman@industry.ministry.se> 

Datum: den 16 september 1999 18:39 

Ämne: Fråga till Mona Sahlin, statsråd med ansvar för Estoniakatastrofen 

Till Mona Sahlin, statsråd med ansvar för Estonia-frågan 

Ang. Estonia-diskussion/besked i samband med höstbudgeten? 

Vi (AgnEf) har information att frågor ställts i Riksdagen ang. Estonia och att någon form av besked och svar på 
frågor runt en ev förnyad utredning skall komma vid Regeringens presentation av höstbudgeten. 

AgnEf har i brev sökt ekonomiskt stöd för ett planerat seminarium där målsättning och syfte är, med Ditt 
uttryckliga stöd, att klart och tydligt få reda på varför katastrofen inträffade och därmed också kunna avföra 
andra teorier. 

Om ett besked kommer att en förnyad och/eller kompletterande utredning skall göras är detta ett rejält och 
riktigt beslut som skulle ge anhöriga, överlevande och alla övriga som har engagerat sig i frågan en rejäl 
förutsättning att tillsammans med ansvariga myndigheter få svar på frågorna runt Estonia-katastrofen. Det 
skulle också visa omvärlden att Sverige har kraft och förmåga att även hantera de svåra frågorna och att man 
faktiskt nu lyssnat och respekterar människors engagemang i det samhälle vi lever i. 

Ett annat besked kommer att tas emot med stor förvåning och visa att politiker och myndigheter inte lärt sig 
något och att man inte tagit del av helhetsfrågorna runt Estonia och ex vis inte läst Peter Örns delrapport och 
slutrapport där bl a politikers och myndigheters agerande fått svidande kritik. En viktig rekommendation var ju 
bl a att hänsyn skall tas till anhörigas och överlevandes rätt att erbjudas delaktighet i väsentliga beslut som 
berör dem. 

Vi i AgnEf uttalar vår oro att arbetet med det seminarium som planeras försvåras vid ett ev negativt besked och 
förutsätter att Dina besked och utfästelser från mötet den 20 april går i takt med frågans hantering i övriga 
instanser inom Regering och Riksdag. 

Vi förutsätter att vår framställan om ett möte med Dig snarast får ett snabbt gensvar där vi tillsammans kan 
diskutera och redogöra för det planerade seminariets sakfrågor och former för genomförande. 

Med vänlig hälsning 
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Anders Ericson, 

Ordförande i AgnEf (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning) 

  

Aftonbladet 990917 

Ingen ny Estoniautredning 

STOCKHOLM. Det blir ingen ny haveriutredning om Estoniakatastrofen. Regeringen säger nej. 

På måndag väntas det officiella beskedet, men redan nu har anhörigorganisationer fått informationen, uppger 
Sveriges Radios Ekoredaktion. 

Anhörigorganisationer och de internationella och nordiska transportarbetarfederationerna har begärt att 
Estoniakatastrofen ska utredas igen. Men den statliga haverikommissionen och Sjöfartsverket anser inte att en 
ny utredning behövs. 

TT 

  

Regeringens beslut den 20 september 1999 - prop. 1999/2000:1 

... Flera framställningar med begäran om en ny haveriutredning har inkommit till regeringen och olika skäl har 
anförts till varför en ny utredning krävs. Sjöfartsverket och Statens haverikommission har givits tillfälle att 
kommentera framställningarna. 

En annan aspekt att beakta i sammanhanget har varit att en ny undersökning av vraket kräver att avtalet om 
gravfrid förhandlas om. I samband med beslutet i februari i år, att några åtgärder för att ta upp de omkomna 
inte skall vidtas, bedömde regeringen en sådan omförhandling av avtalet som svår att åstadkomma. Den 
bedömningen kvarstår. 

Sammantaget finner regeringen idag inte skäl att verka för en ny haveriutredning. Detta förhindrar dock inte 
att frågan kan prövas på nytt, om regeringen skulle finna skäl för en ny utredning i framtiden. 

Anders Ericson's protest till regeringen den 21 september 1999 

… Sjöfartsverket svarar i sitt remissvar på överlevandes framställan under övriga kommentarer, att det inte har 
någon uppfattning eftersom verket inte har studerat polisförhören. Ändå har det den bestämda uppfattningen 
avseende tidsförloppet, att överlevande "som haft tillfälle att träffats efter olyckan ...", skulle i efterhand ha 
fått en ändrad uppfattning än kommissionen. Detta skulle enl Sjöfartsverket vara skäl att inte göra om 
haveriutredningen. 

Har inte Regeringen eller den som handlägger läst överlevandes svar på remissvaren från SJV och SHK? 

Överlevande hävdar ju just att de vittnesmål som lämnats till polisen dagarna efter olyckan och de 
tidsangivelser som finns där pekar på ett annat händelseförlopp än det som Haverikommissionen redovisar. 
Det är således inte frågan om huruvida överlevande träffats efter eller ej, vilket Sjöfartsverket vill få det att se 
ut som, utan endast fakta!! 

Haverikommissionen har inte ens hört eller begärt några kompletterande uppgifter från överlevande vilket 
också har påtalats i framställan. 
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Överlevandes uppfattning ang tidsförloppet stöds också av Mikael Huss153 som ingick i Haverikommissionen (se 
bilaga 1 i överlevandes svar på SJV:s remissvar) som säger att denna uppfattning stämmer bättre överens med 
gjorda beräkningar baserat på simuleringar av inflödestid av vatten på bildäck. 

Uppgifter i kontakterna med Mikael Huss ger vid handen att han, Karppinen och Junnila utför en egen 
utredning om just händelseförloppet och hur fartyget vattenfylldes. Resultatet av detta är fortfarande okänt. 

Ja, detta är bara ett av alla skäl varför utredningen bör göras om. Ingen begäran om ex vis dykning finns i 
överlevandes framställan till Mona Sahlin och Regeringen. Den skrivning som berör detta i 
budgetpropositionen ger sken av att ev. omförhandlingar avseende gravfriden är för svåra vilket allmänheten 
naturligtvis tror genom den information som gått ut genom Styrelsen för Psykologiskt försvar, SPF. Så varför går 
man ut med gravfriden som skäl?154 Mona Sahlin har ju också dessutom sagt, att det inte finns något hinder 
betr. gravfriden om ex vis dykningar skulle bli aktuella för att söka orsakerna till haveriet. (pkt 1 i 
mötesanteckningar från den 20 april samt ekosändningar i radion 990921). … 

Anders Ericson, ingenjör 

--- 

152 Se 3.18. 

153 Notera i 1.9 att Huss tidsförlopp ändrades av Kommissionen, dvs Kommissionen minskade tiden för 
slagsidans uppkomst - snabbare slagsida - utan hänsyn till att vatten inte kunde komma in efter giren och att 
farten minskat. 

154 Ärkebiskopen har tydligen i december 1999 meddelat att gravfrid inte hindrar förnyad dykning för att säkra 
bevis. 
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APPENDIX 4 - HUR HUSS OCH KARPPINEN FELBERÄKNADE VATTENINFLÖDET I 

ÖVERBYGGNADEN 

Enligt supplement no. 523 formel (8) är vatteninflödet (ton per sekund) som följd av framfarten vid tiden t på 
bildäck i överbyggnaden, Msp(t), 

Msp(t) = j V A(t) (ton/s), där 

j = vattnets specifika vikt (1.008 t/m3) 

V = fartygets hastighet (7.46 m/s) 

A(t) = ∫xb(z) dz = rampöppningens yta (m²) där 

b(z) = rampbredden = 5.4 m, (konstant när skeppet är upprätt) 

z = Zr(t) - C (m) vertikal koordinat för höjden (m) i öppningen där 

Zr(t) = relativa rörelsen (m) vid rampen (se fig 12b och fig 14b i supplement 410) 

C = rampöppningens läge över bogvågen = 2.0 m. 

Totala vatteninflödet (ton) på bildäck i överbyggnaden, MA, under tiden 0 - t sekunder är enligt formel (9) 

MA = ∫x(Msp(t) + f(t)) dt (ton) 

där 

f(t) = inflöde beroende på andra faktorer (litet inflytande) = 0 ton/s. 

Enligt Supplement no. 410 känner vi relativa rörelsen Zr(t) i regelbunden sjö (fig 12b) och oregelbunden sjö (fig 
14b). Det är dock en sanning med modifikation, eftersom vatten på bildäck ändrar fartygets trim, dvs relativa 
rörelsen, och öppningen är längre tid under vatten, dvs inflödet ökar. För att förenkla beräkningen antages 
konstant trim och ingen krängning under hela inflödet och att lastbilar bakom rampen ej stoppar inflödet. Det 
är då lätt att beräkna vatteninflödet i regelbunden och oregelbunden sjö enbart som funktion av framfarten 
med hastighet V. 

I princip behöver vi ju bara beräkna inflödet under en nerdoppning och sedan multiplicera med antalet 
nerdoppningar. 

Zr(t) i Regelbunden sjö (fig 12b) (head waves 15 knop, H = 4.0, T = 9.3 sec) - 7 nerdoppningar mellan sekund 59 
och 98 - 39 sekunder totalt varav 15.5 sekunder med öppningen i överbyggnaden under vatten. 

z varierar från 0 till 3.0 m ungefär enligt nedan under en och varje nerdoppning:- 

0.0 - 0.6 m under 2.2 sekunder 

0.6 - 1.2 m under 1.9 sekunder 

1.2 - 1.8 m under 1.4 sekunder 

1.8 - 2.4 m under 1.1 sekunder 
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2.4 - 3.0 m under 0.8 sekunder 

Totalt inflöde MA i överbyggnaden under en nerdoppning är alltså cirka 180 ton (dvs hela öppningen 3 x 5.4 
m = 16.2 m² är under vatten under en medeltid av 1.48 sekunder - fart 7.45 m/s, j = 1.008). Och det är 10-11 
nerdoppningar per minut. Inget vatten hinner rinna ut eftersom det är fart framåt - vattnet lastas hela tiden 
akterut i överbyggnaden. Det innebär att totala inflödet i regelbunden sjö är 1 940 ton/minut! Enligt Huss 
(supplement 522 figur 4.2) är inflödet bara 270 ton/min eller cirka 25 ton per nerdoppning. Huss har medvetet 
manipulerat sin rapport. 

Det hela är helt logiskt - utan sjögång är överbyggnaden alltid 
över vattenytan - inget vatten kan komma in oavsett hastighet. I 
svår sjögång är överbyggnaden under vatten mindre än två 
sekunder vid varje nerdoppning, men under den korta tiden 
kommer 180 ton vatten in varje gång - fartyget kör ju med hög 
fart - 7.45 m/s rätt in under vattnet/vågen och öppningen är 16,2 
m². Huss räknar inte med att de nya vikten i överbyggnaden sedan 
trimmar fartyget. Enbart den första vågen - 180 ton - borde ha 
stoppat den relativa rörelsen - Estonia hade inte lyft upp fören 
igen över vattnet, utan plöjt djupare ner under vattnet med ökat 
trim på fören och fortsatt inflöde. Det borde ha lett till omedelbar 
kapsejsning. Men låt oss anta att fartyget lyfter fören upp över 
vattnet efter den första nerdoppningen och det första vattnet 
lastas akterut i överbyggnaden. Vid nästa nerdoppning efter fem, 
sex sekunder kommer ytterligare 180 ton in och lastas akterut, 
osv. Inget vatten rinner ut, pga fart framåt. 

Figur 12.9 i (5) 

Om öppningen riktas från vågorna och hastigheten blir noll, rinner naturligtvis allt vatten ut ur överbyggnaden 
igen - vattnet i överbyggnaden befinner sig ju över färjans vattenlinje!En liknande beräkning kan göras för tre 
nerdoppningar i oregelbunden sjö (bow seas 14.5 knop, Hs=4.3 m) enligt fig 14b - en första nerdoppning z = 1.2 
m under 2 sekunder, en andra nerdoppning z = 4.6 m under 2 sekunder, en tredje nerdoppning z = 3.4 m under 
2 sekunder, osv. Dessa tre nerdoppningar sker under cirka 20 sekunder. Med liknande beräkning enligt ovan 
finner författaren att totalt under 20 sekunder cirka 520 ton kommer in på bildäck dvs totala inflödet är cirka 1 
560 ton/min i oregelbunden (bow) sjö. Enligt Karppinen (supplement 523 figur 3 -x- ) är sannolikheten för det 
<0.001. Men naturligtvis är vatteninflödet i både regel- och oregelbunden sjö av samma storleksordning >1 500 
ton/minut, och sannolikheten för detta inflöde i oregelbunden sjö är troligtvis 0.9, dvs det förekommer ofta i 
en sekvens. Karppinens rapport är fel rakt igenom. 

Naturligtvis minskar sedan inflödet om farten V minskar. Relativa rörelsens amplitud minskar knappast så länge 
farten är >10 knop, men antalet nerdoppningar per minut minskar med V, dvs förenklat kan man säga att 
inflödet minskar med V2. Vid 10 knop är inflödet reducerat 49%, dvs fortfarande ansenligt. Och eftersom 
besättningen på 'Estonia' aldrig saktade in får man antaga att V>10 knop under minst två minuter, dvs 
tillräckligt med vatten skulle ha kommit in under den tiden för att kränga färjan upp och ned. 

Ökat inflöde pga nerfälld ramp 

Ovan tar ej hänsyn till den nerfällda rampen med sina långa flaps i ändan, som i fullt utfällt läge nästan når ner 
till vattenlinjen (se figur 3.3). Den nerfällda rampen verkar som en plog som redan vid relativ rörelse 0 meter 
tvingar in vatten upp genom rampöppningen. Det innebär att rampöppningen blir skenbart större och ovan 
formel för Msp(t) inte är tillämpbar. Det innebär naturligtvis vidare att tiden att fylla bildäck under varje period 
ökar från 2.2 till 2.8 sekunder (+25%), tiden då rampen är under vatten, men hur mycket extra vatten som 
kommer in är oklart. Rampen borde ju, om det 55 ton tunga visiret hade dragit ut det helt, först knäckts neråt, 
över förpiksdäcket, av visiret och sedan knäckts minst 90° eller bakåt runt stäven av kraften i vattnet som 
'plogades' in på bildäck. Den maximala rampöppningen under vatten var 3x5.4 dvs 16.2 m². Om rampen, med 
sina flaps, når ner cirka 2 meter (troligvis mer) under rampöppningen borde man i princip räkna ytterligare 
2x5.4 dvs 10.8 m² effektiv inströmningsyta (+67%). 
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Det innebär att en realistisk inströmning på bildäck under varje nerdoppning inte borde vara 180 m3 under 2.2 
sekunder enligt de 'teoretiska' beräkningarna utan troligtvis det dubbla, 360 m3 under 2.8 sekunder. Vattnet 
skulle då ha fyllt hela rampöppningen nästan upp till däck 4 (öppna väder/backdäck) och krossat allt inne på 
bildäck. Efter bara fem nerdoppningar - 28 sekunder - skulle 'Estonia' ha slagit runt med 1 800 ton vatten på 
bildäck. Inflödet med öppen, nerfälld ramp är alltså 3 600 ton/minut. Det är enkelt att verifiera med 
modellförsök. Fartyget går runt direkt - man hinner knappt starta modellförsöket innan det tar slut. Det var det 
som hände 'Herald of Free Enterprise' utanför Zeebrügge 1987 - vattnet inte bara strömmade in i 
överbyggnaden; vattnet trimmade fören under vatten och fartyget kapsejsade direkt! Det är troligtvis därför 
som slutrapporten inte hänvisar till detta fartyg. 

Buller och oväsen när vatten lastas på bildäcket 

Att lasta >2 000 ton/min (eller bara 500 ton/min enligt Huss) vatten på ett bildäck i en överbyggnad på en färja 
till sjöss borde leda till en massa buller och oväsen som borde noteras av alla ombord. Vattnet som trycks in 
med hög hastighet bör förstöra all lös last i sin väg! Bilar och lastbilar på bildäcket bör tryckas akterut och 
demoleras hörbart, elektrisk utrustning bör kortslutas, passagerare på däck 1 under bildäcket borde ha hört ett 
enormt dån under flera minuter när vattnet trycktes in... men hörde ingenting. Huss och Karppinen har aldrig 
frågat överlevande från däck 1 hur de upplevde att vatten lastades över dem. 

Slutsatser 

Huss har felberäknat vatteninflödet under den första minuten, när farten var oförändrad och maskinerna 
gick fullt framåt, med en faktor >7 - Huss säger att vatteninflödet i regelbunden (head waves 15 knop H = 4.0, 
T = 9.3 sec) är 270 ton/minut, när det i verkligheten är minst 1 940 ton/minut, betydligt mera om rampens 
inflytande inkluderas. 

Karppinen har också felberäknat vatteninflöde i oregelbunden sjö (bow seas, 14.5 knop, Hs=4.3 m) där totala 
inflödet är cirka 1 560 ton/minut för en typisk sekvens given i Supplement no. 410, medan Karppinen anger en 
mycket liten sannolikhet för att detta värde uppnås. 

Varken Karppinen eller Huss har tagit hänsyn till den nerfällda rampens inflytande på vatteninflödet, dvs att 
rampen plogar upp vatten in på bildäck. Det borde ha dubblat vatteninflödet och halverat kapsejsningstiden. 

Karppinen och Huss tar ej heller hänsyn till att vattnet i överbyggnaden trimmar fartyget. Vattnet som kommer 
in i överbyggnaden trimmar fartyget på fören, som kommer djupare under vattnet och stoppar den relativa 
rörelsen uppåt. Resultatet blir att överbyggnaden fylls snabbare än beräknat - kanske på bara halva tiden 12 
sekunder - och att sedan färjan slår runt och flyter upp och ned - om inte färjan stannar innan dess ... och allt 
vatten rinner ut av sig självt! 

Karppinens och Huss är så orealistiska i sina beräkningar att man undrar om de är del av en planerad 
mörkläggning av olyckan (eller om Huss och Karppinen bara är 'användbara, tekniska idioter' utan någon som 
helst kunskaper om riktiga fartyg och olyckor)? Oavsett - Kommissionens uppgifter om vatteninflöde i 
överbyggnaden är förfalskade 100%! 

Uppdatering 2007 

I en rapport av SSPA Marine AB 27 mars 2007 visar modellprov att inflödet genom en öppen bog ramp 2000-
2500 tons/min är förväntat. 
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APPENDIX 5 - BIDROG BOMBER TILL ESTONIAS UNDERGÅNG? 

Nedan följer en artikel ur SvD 2000-01-03 av Knut Carlqvist som anger att det mesta som besättningen 
meddelade 1994 och som Kommissionen grundade sin slutrapport (5) på är lögn. Eftersom jag misstänkt att 
många besättningsuppgifter var lögnaktiga (och uppgifter i slutrapporten därmed missledande), men ändå 
använt dem som underlag i olika analyser, visar det sig hur svårt det är att självständigt utreda en olycka. 
Notera uppgifterna om skadan i sidan. 

Bidrog bomber till Estonias undergång?  

Av Knut Carlqvist, © SvD Brännpunkt 2000-01-03. 

I skymningen onsdagen den 27 september 1994 satt en finsk kvinna på kryssningsfartyget Silja Festival i Tallinns 
hamn. En färja passerade på 25 meters håll med halvöppet bogvisir. "Ett fartyg i Belgien sjönk för att det gick ut 
så", sade hon till sonen. Morgonen därpå fick hon veta att Estonia gått under. Visiret stängdes innan Estonia 
lade ut, men öppnades åter ute i hamnbassängen för att matroserna skulle komma åt att säkra 
ombordkörningsrampen med en tross upp till vinscharna på däcket. 

Rampen var skev, varken lås eller krokar gick att använda. De två gångjärnen på babords sida var av. Springorna 
tätades med madrasser och trasor som hämtades från förrådet bredvid. Så hade det varit länge. Redan vid 
övertagandet i januari 1993 fanns anmärkningar mot rampgångjärnen, låsen och gummipackningarna. Det 
gällde även visiret. Femton meter packning skulle bytas kring visiret och tio meter kring rampen. Nordström & 
Thulin ansvarade för underhållet och det blev aldrig gjort. Vårvintern 1994 blev det värre genom att färjan 
kördes hårt genom isen. Tidtabellen skulle hållas till varje pris. Reparationerna sköts på framtiden. Passagerare 
vittnar om hur matroserna använde slägga för att få upp och stänga låsen. Ibland tvingades de skära loss dem. 

Ulf Hobro, fartygsinspektören som godkände Estonias föregångare Nord Estonia 1991 och sedan tog steget 
över till Nordström & Thulin, förklarade för den internationella haverikommissionen (JAIC) den 17 februari 
1995: "Vi brydde oss inte om gummipackningarna, vi bytte aldrig ut dem och avsåg heller inte att göra det. 
Visiret var fullt av vatten till sjöss och det visste alla." 

Videofilmer från vraket visar att falsarna i stort sett saknar packning. Såväl Hobro, fartygsinspektörerna som 
klassningssällskapet Bureau Veritas Anders Wirstam - handplockad av rederiet - visste att Estonia inte uppfyllde 
sjösäkerhetskravet i SOLAS 1974 för färjor som går över öppen sjö: extra kollisionsskott bakom rampen. Hon 
seglade på ett interimistiskt certifikat. Vad de inte visste, men borde ha anat, var att hon också var läck. 

För fem år sedan, när det lutade åt att JAIC skulle skylla olyckan på byggherren, Meyer Werft, uppdrog varvets 
ägare åt advokat Peter Holtappels och haveriutredaren Werner Hummel i Hamburg att bilda en expertgrupp för 
att utreda olyckans orsaker och föreslå åtgärder för framtiden. Den rapporten är i det närmaste klar och jag har 
just varit nere i Hamburg och plöjt den. Uppgifterna, delvis nya för mig, kommer därifrån (fyra tjocka pärmar 
plus bilagor). 

JAIC fastställde i sin slutrapport i december 1997 att Estonia gick ut med 1 grads slagsida åt styrbord, trots att 
babords ballasttank var full och styrbords tom. Det gick alltså inte att räta upp henne. Vinden från babord gav 
henne sedan 3-4 graders slagsida i öppen sjö. 

Det har förmodats att hon varit felaktigt lastad. Den tyska rapporten visar efter en rekonstruktion fordon för 
fordon att färjan lastats korrekt, den instämmer i Sten-Christer Forsbergs - teknisk chef på Nordström & Thulin 
- omdöme: "Detta skulle ha hänt vilken besättning som helst." 

Fylld babordstank (och tom styrbords) kompenserar för 8 grader, ändå återstod 1 grads slagsida. Sammanlagt 
gör det 9 grader. Det fanns alltså bortemot 200 ton för mycket på styrbords sida. Det är inte teoretiskt möjligt 
att lasta 1 000 ton trailers och lastbilar på ett fyllt bildäck så illa. Dessa 200 ton fanns någon annanstans, 
sannolikt i form av vatten. Detaljstudier av videomaterialet visar mycket riktigt hål i bottnen, bland annat ett 
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stort rostangrepp. Ett eller flera tomma utrymmen längst ner i fartyget var vattenfyllda vid avgången (och 
hade så varit en tid). 

Estonia var således inte i sjövärdigt skick när hon lämnade Tallinn. Sjöfartsinspektör Åke Sjöblom försökte varna 
befälet, men var där för att utbilda estniska kolleger och hade ingen formell rätt att ingripa. Befälet ombord 
slog dövörat till. 

Färjan gick ut i farleden med 16 knops fart. Som alltid tog hon in vatten i visiret till nivån för bogsvallet, upp till 
lägsta stringern. Oljespår på visirets insida visar det. När vinden och våghöjden tilltog steg vattenpelaren i 
visiret och läckaget in till bildäck ökade. Flera passagerare vittnar om dova metalliska slagljud, visiret slog mot 
skrovet, stål mot stål. 

Klockan 20.45 avbröts en konferens akterut på grund av ett ihållande gällt missljud. Expertgruppen har klargjort 
var ljudet kom ifrån. På vraket står styrbords akterramp något öppen. Estonia trimmade en halvmeter på 
aktern (gick djupare med aktern) och där samlades det vatten som flöt in på bildäck via bogen. 

Genom att glänta på akterrampen med hjälp av ramphydrauliken släpptes vattnet ut, ett trick som använts 
förut. Den hydraulpumpen arbetade oavbrutet från halv åtta och framåt, vilket orsakade missljudet. Tolv 
fyratums spygatter förslog alltså inte. När vattenpelaren stigit ytterligare några meter i visiret - till 140 ton - 
trimmade hon inte längre på aktern. Vattnet samlades i stället längs styrbordssidan. 

Klockan 00.30 nådde hon "the waypoint" - den position SO om Utö där hon skulle gå över till en nordligare kurs 
mot Söderarm. 

Här möter vi ett av mysterierna i historien, den förkomna plotten. Den som är förtrogen med JAIC:s slutrapport 
vet att fartygen i området följdes av den finska kustbevakningens radar på Utö - alla utom Estonia. Vi vet hur de 
rört sig. 

Olika konstfärdiga förklaringar har lämnats till att just Estonias plot saknas. I somras ringde jag Hans Rosengren 
på Sjöbefälsskolan i Kalmar i saken, eftersom jag på bandet från JAIC:s intervju med befälhavaren för Silja 
Europa, Esa Mäkelä, hör att han visar Mäkelä denna plot med kommentaren att den "uppenbart är felaktig". 
Stressad säger Rosengren att han inte kan uttala sig och hänvisar till Heimo Iivonen, finsk ledamot av JAIC. 
Iivonen förklarade sedan för mig att Estonia gått för nära den estniska kusten, signalerna var för svaga. Det 
fanns ingen plot. 

Men det gjorde det. Den sändes från Utö till finska marinens högkvarter kl. 16.45 olycksdagen. Med 90 
procents säkerhet visar den Estonias kurs, förklarar kommendör Vesa Ennevaara för den tyska gruppen. Bäring 
och hastighet stämmer inte med angivna positioner, vilket förklaras av att en del av arbetet görs manuellt och 
av störningar i radiokommunikationerna. Plotten visar att Estonia gick närmare finska kusten än JAIC påstått 
och i stället för att vända upp mot Söderarm vände ner i västsydvästlig riktning. 

Expertgruppen anser plotten riktig, då den stämmer med andra iakttagelser. Vad som inträffar när Estonia ska 
lägga om kursen är att fartyget börjar rulla kraftigt i sidvinden, en effekt som förstärks av vattnet på bildäck. 
Kapten Andresson ger order att stabilisatorerna ska fällas ut, men det är problem med styrbordsfenan.155 Ett 
par man försöker få ut den med slägga. 

Eftersom rullningarna inte avtar tvingas kaptenen att vända fartyget mot vinden, det vill säga åt sydväst, och ta 
ner farten. 

Vaktmannen Silver Linde larmar ungefär kl. 00.45 om stora mängder vatten på bildäck och besättningsmän 
skickas ner för att göra något åt situationen. Visirets sidolås har brustit och ett av gångjärnen. Visiret arbetar 
fram och tillbaka. Det hydrauliska trycket faller och bogrampen sjunker sakta framåt mot stödbalkarna inne i 
visiret. Skrapande ljud från den gungande rampen skrämmer passagerarna i hytterna under bildäck. De hör 
ljudet av vatten forsa över sig. 
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Kl. 00.50 uppfattas ett svagt Mayday av ett fartyg i närheten, sannolikt från Estonia, men eftersom det inte 
upprepas vidtas inga åtgärder. Vad gör befälet på bryggan? Utifrån uppfattningen om kapten Arvo Andressons 
personlighet antar expertgruppen att han hämtar instruktioner från sina överordnade i Tallinn. Inga åtgärder 
vidtas för att evakuera passagerarna, av vilka många ligger sjösjuka i hytterna eller lyssnar på Pierre Isaksson i 
Karaokebaren. 

En matros skickas ut för att lossa surrningarna på livbåtarna. Nere på bildäck kämpar besättningen nu för att 
hålla bogrampen med rep - ett livsfarligt arbete. Men fartyget är bortom räddning. Det är vattnet längst ner i 
fartyget som håller henne på rätt köl och det förhållande att bildäcket är så tätt lastat att bilarna inte 
kommer i rörelse. Senast kring 01.00 överger besättningen försöken att rädda rampen och flyr upp till däck 7. 
Visirets lyftarmar tuggar sig igenom däcksbalken. Passagerare från hytterna under bildäck, larmar 
informationen om vatten i korridorerna. Flickorna där är stela av skräck och vet inte vad som händer. Ingen har 
informerat dem. 

Nu följer två, tre väldiga smällar, Carl Ö som sitter på sängkanten i sin hytt under bildäcket och röker kastas 
bakåt. "Nu gick vi på ett isberg", skämtar någon uppe i baren. Många menar efteråt att det kändes som om 
fartyget gått på grund. Passagerarna flyr i panik uppåt i trapporna, påfallande många just från däck 1. Klockan 
01.02 överraskas de av ett par djupa rullningar åt styrbord, den sista på omkring 50 grader. Tidpunkten 
bekräftas med förkrossande säkerhet av vittnesmålen. Den kan fastställas på minuten när genom att Mikael Ö:s 
väckarur tappade batterierna, när det föll i golvet. När han lämnade hytten stoppade han på sig det. Den sista 
överhalningen gjorde att människor handlöst kastades tvärs över Karaokebaren, genom de tvärgående 
korridorerna och utför trapporna. Döda och skadade människor låg överallt. 

Märkligt nog har JAIC bitit sig fast vid tidpunkten kl. 01.15 som blott har stöd i ett vittnesmål, 3:e maskinisten 
Treus. Sannolikt vill kommissionen krympa tiden mellan olyckan och det Mayday som sändes kl. 01.22, det 
första som gick fram. Carl Ö lämnar hytten strax före den stora överhalningen och ser vatten spruta ur ett par 
ventilationsrör i korridoren. Andra överlevande gör liknande iakttagelser. Detta vatten kommer underifrån, inte 
från bildäck där det samlats längs sidan och inte kan nå trapphuset i centerlinjen. 

Expertgruppen antar att smällarna och överhalningen uppstår när visirets lyftarmar tuggat sig igenom sista 
däcksbalken och atlantlåset brister. Visiret faller framåt och ställer sig på förpiken som äter sig in i dess botten. 
Det hänger på rampen, som med slagsidan pressas in i styrbords infattning och hindras från att falla framåt av 
styrbords hydraulcylinder, som är intakt. Samtidigt girar fartyget kraftigt babord, vilket orsakar 
överhalningarna. Fartyget stabiliserar sig så temporärt med 10 graders slagsida, som fram till kl. 01.10 ryckvis 
ökar till 30 grader. Då är det omöjligt att ta sig ut. JAIC anser som bekant att visiret föll av under gång (utan att 
bryggan märkte det) och drog med sig rampen. Efter att i fem minuter ha kört mot vågorna med öppet bildäck 
fick Estonia slagsida. Teorin strider mot såväl den tekniska som vittnesbevisningen. Jag kan inte gå närmare in 
på analysen av vittnesmålen (ofta djupintervjuer), men såväl Treu som systemingenjören Sillaste - 
kommissionens nyckelvittnen - hävdar bestämt att bogrampen var uppe efter smällarna och slagsidan. Vattnet 
sprutade in jämnt omkring den, inte stötvis med vågorna. Alltså skyddades rampen av visiret. (Om Treus och 
Sillastes vittnesmål ). 

Hittills har såväl JAIC som dess kritiker godtagit uppgiften att vaktmannen Linde är den ende som varit på 
bildäcket före olyckan, men vid ett förhör råkade han säga att kontrollpanelen för visir och ramp var öppen "för 
att båtsmannen arbetade med hydrauliken, och det var bara han som hade nycklarna". 

Därför kunde han se kontrollamporna kl. 00.45 och alltså var båtsmannen med honom på bildäck. 
Sammanställningen av vittnesmålen visar att fler var där, bland annat 2:e styrman Kannusaar och matrosen 
Aulis Lee. Men besättningen belades med munkavle efter olyckan, sanningen om haveriet är naturligtvis 
förödande för rederiet. 

Flera av passagerarna såg visiret, när de stod på det sjunkande fartygets sida. Pierre T berättade redan i 
oktober 1994 för Olof Forssberg, generaldirektör för Svenska haverikommissionen och ledamot av JAIC, att han 
såg "stabilisatorfenan" svaja fram och tillbaka uppe vid fören, alltså tvärs mot fartygets längdriktning. I en 
djupintervju förklarar han att föremålet var stort, minst fem meter, 50 procent högre än brett och delvis vitt. 
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Men fenan fälls automatiskt in när farten underskrider fyra knop. Den kan heller inte röra sig tvärs mot 
fartyget. Dessutom sitter den inte i fören utan midskepps, Pierre T hade den strax bakom sig. Tönu S gjorde 
samma observation, och även han trodde sig se stabilisatorfenan. 

Expertgruppen kan därför fastställa att visiret föll av när fartyget hade 135 graders slagsida, när styrbords 
hydraularm slets loss, och att det hamnade strax bredvid bogen på vraket. Där påträffades det också dagarna 
efter olyckan. 

Så långt är det en enkel och trovärdig förklaring av Estonias förlisning. Men hur förhåller det sig då med de 
omtalade bomberna? frågar man sig. 

I rapporten har de stuvats undan i kapitel 32 under rubriken "Oförklarade skador/Oförklarad bevisning", efter 
sammanfattningen. Peter Holtappels förklarar att han inte vill dra uppmärksamhet från den grundläggande 
orsaken till haveriet, den bristande sjövärdigheten. Hade Estonia underhållits bättre, haft ett extra 
kollisionsskott och seglats med omdöme, hade inte dessa sprängladdningar sänkt henne. Att tre laddningar 
detonerat är i det närmaste säkerställt, det återstår bara en metallurgisk bekräftelse. Två på styrbords sida och 
en på babords, som förmodligen fallit ner. Dessutom syns en odetonerad blindgångare på en film från babords 
rampskott. De har placerats ut efter avgången från Tallinn och briserade ungefär kl. 00.45. Det var skälet till att 
en grupp ur besättningen sändes ner, till att sprinklersystemet aktiverades på bildäck och till brandlarmet "Mr 
Skylight". Det ställer ett antal frågor. Har syftet varit att sänka färjan? Hur tänkte sig gärningsmännen i så fall 
lämna färjan efteråt? Upplägget tyder inte på en självmordspatrull. Den sista frågan kan besvaras. Vid JAIC:s 
förhör av några besättningsmän på Landvetter i mars 1995 förklarar den finske ledamoten Kari Lehtola att alla 
livbåtar påträffats utom en, barkassen eller "man-over-board"-båten. Enligt slutrapporten (8.10) har den hittats 
drivande utanför Hangö. Andra livbåtar drev söderut och strandade på Dagö. Varför drev den här åt andra 
hållet? Efter många om och men fick expertgruppen beskedet att den plockats upp av en liten lastbåt 8,5 sjömil 
söder om vrakplatsen den 29 september och lämnats i Hangö.156 Det gjorde inte saken bättre, varför skulle 
barkassen driva 8 sjömil på 36 timmar när de andra livbåtarna drev 28 sjömil på ett dygn? Det rådde dessutom 
storm och ingen omdömesgill skeppare skulle fiska upp en tom, drivande båt i det vädret. Två överlevande såg 
barkassen lämna fartyget från sina flottar. Thure P "såg från flotten något som liknade en fiskebåt på väg från 
fartyget utan att bry sig om dem som låg i vattnet". Vaktmannen Elmar Siegel kände igen barkassen, den hade 
lamporna tända. 

Återstår motivet. Expertgruppen tillhandahåller underlaget men drar inga slutsatser. Strax före avgången 
spärrades hamnområdet av och två lastbilar kördes ombord eskorterade av estnisk militär. 

Gruppen har rang och namn på dessa män. Med bilarna följde utländska officerare, som inte står upptagna i 
passagerarlistan. Mottagare var svenska armén för vidare befordran till annat västland. I förening med andra 
iakttagelser är detta intressant. 

- Så vägrade svenskarna vid dykningen i december 1994 att fastställa identiteten på de döda på bryggan, det 
hade räckt med att räkna ränderna på ärmarna. JAIC påstår att där fanns tre kroppar. Undersökningen av de 
hårt censurerade videofilmerna visar att där fanns fem, varav tre inte hörde till besättningen. En av dessa hade 
en tatuering på högra handen. 

- Alla videosekvenser som visar bottnen, styrbordssidan under vattenlinjen från bryggan till skorstenen och 
föremålet nära bogen, och mycket annat, har klippts bort av den svenska militära underrättelsetjänsten. 

- Officiellt genomfördes inga dykningar förrän i december, men filmerna visar på omfattande aktiviteter kring 
vraket från första dagen. I december visar sig en dykare för mycket, en utan livlina. Inte mycket till gravfrid där, 
inte. 

- Mest graverande är sökningen efter visiret som pågick i veckor, trots att det redan påträffats vid vraket. 

Jag gissar att detta hänger ihop med den förkomna plotten. Svenskar och finnar lade ut ett villospår - en falsk 
kurs - för att sända andra på avvägar, medan de själva sökte av bottnen norr om vraket med visiret som 
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förevändning. De letade efter något av stort militärt värde. En uppgift säger att föremålet i fråga kastades ut 
genom lotsdörren. Den tyska rapporten förklarar indirekt varför det blev omöjligt att bärga Estonia. Jag har 
egentligen bara två invändningar. De kraftiga stötar som föregår kantringen 01.02 kan knappast förklaras med 
en kraftig babordsgir eller med att visiret faller framåt. Det skulle inte gett passagerarna känslan av att fartyget 
gått på grund. Jag har också svårt att förlika mig med förklaringen till varför fartyget sjönk på aktern, att vatten 
trängde ner i de aktre förrådsutrymmena. De är för små och dessutom skilda från övriga utrymmen under 
bildäck. Pusselbitarna som saknas är de bortklippta videosekvenserna. 

Den tyska expertgruppen har fört oss nära ett svar på varför Estonia sjönk. 

 
Det blev ingen som helst reaktion i svenska media efter Carlqvists artikel. Ingen tidning, radio eller TV följde 
upp de nya uppgifterna, som bl.a. anklagar svenska militära underrättelsetjänsten Must för att ha klippt i 
dykfilmerna. Enbart Svenska Dagbladet rapporterade dagen därpå att tyskarnas "Estoniarapport ändrar inget". 
Vidare sade SvD : 

" Det tyska Meyervarvets rapport om Estonias förlisning, som i torsdags lämnades in till Stockholms 
tingsrätt, kommer inte att föranleda någon ny haveriutredning av katastrofen. Enligt regeringens 
Estoniaminister Mona Sahlin innehåller rapporten inga uppgifter som motiverar förnyade 
undersökningar av vraket och orsakerna bakom olyckan157. I september, i samband med 
budgetpropositionen, deklarerade regeringen att det inte blev någon ny granskning av Estoniaärendet. 
Men dörren lämnades på glänt. Det tyska varvets rapport skulle läggas fram i Stockholms tingsrätt och 
varvet krävde att den svenska domstolen behandlade den konfidentiellt. Uppgifter ur rapporten har 
ändå läckt ut vid flera tillfällen. Ännu har inga parter blivit kallade till tingsrättsförhandlingar. 
Chefsrådman Magnus Åkerdahl väntar alltjämt på slutyttrande från de i första hand instämda, bland 
annat Estline AB och rederiet Nordström & Thulin. Meyer Werft, som byggt Estonia, och 
klassningssällskapet Bureau Veritas är instämt till Stockholms tingsrätt i andra hand, som det heter. 
Detta i händelse av att rederierna förlorar skadeståndsmålet mot de sammanlagt sex anhöriga som 
väckt talan. Då kommer skadeståndsanspråken att bollas vidare. Och först då blir Meyerrapporten 
aktuell. Det är i dagsläget inte alls säkert att det ens blir någon huvudförhandling. Under januari eller 
februari ska chefsrådman Åkerdahl göra en så kallad mellandomsprövning, då han utan förhandling 
tar ställning till om de anhöriga över huvud taget har någon principiell rätt till skadestånd. - " Om vi 
finner att de inte har det, blir ju alla frågor om handhavandefel, konstruktionsbrister och vågor 
inaktuella " säger Magnus Åkerdahl. När Stockholmsprocessen är avklarad väntar en betydligt större i 
Paris, där 944 anhöriga är kärande och där Meyervarvet är instämt i första hand. Den rättegången har 
legat vilande i avvaktan på den i Stockholms tingsrätt." 

Tystnaden i svenska media resulterade i följande artikel av Carlqvist. 

En svensk tiger (ur FinansTidningen 2000-01-05) 

Det har gått magi i tigandet, noterar Knut Carlqvist. Lite som när man måste undvika att trampa på skarvarna 
mellan trottoarstenarna. Det regnade nere i Hamburg och jag åt thailändsk wok, fiskpinnar med nyponsoppa 
över. Jutta Rabe på Spiegel-TV hade omdöme nog att beställa in en sallad. " Hur kommer de att reagera ", 
undrade hon. "Med tystnad", sa jag. "Tidningarna skriver inte en rad, TT skickar inte ut någon sammanfattning 
och radion leker tysta leken". "So ist es nicht bei uns ", sa Jutta. " Jodå, titta på Kohl. " " Det är inte direkt tyst 
om Kohl ", invände Jutta. " Karlen som läckte ville väl ge igen, men det gick rätt upp på löpet. Hade det gått rätt 
upp på löpet om höga vederbörande inte gillat det? Tyskland är ett stort land, det är alltid någon som hugger ", 
sa Jutta. " Om inte annat så i Bayern ". 

Det regnade som sagt i Hamburg och jag åt thailändsk wok. Jag flög hem, skrev artikeln om den tyska 
expertgruppens rapport om Estonia och sände den till Svenska Dagbladet. Den innehöll uppseendeväckande 
uppgifter. Morgonen därpå satt jag vid mitt skrivbord omsluten av en dånande tystnad. Inte så att människor 
inte ringde. Men i medierna var det knäpp tyst. 
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Inte i de tyska. De tyska tidningarnas Stockholmskorrespondenter hörde av sig. Vid tretiden ringde 
Norddeutscher Rundfunk, de hade inte fått en enda ledamot av haverikommissionen att ställa upp i ett TV-
program om den tyska rapporten, ingen från Sjöfartsverket, ingen politiker. De var bekymrade. Jag talade om 
för dem att de inte kunde vänta sig några svar. En svensk tiger. Om vi inte tiger så smäller det. "vad kan smälla? 
" undrade de. " Ingen aning ", sa jag. " Men vi har tigit i 50 år och ingenting har smällt. Det visar på nyttan av att 
tiga. Det är möjligt att det inte smäller om vi öppnar truten, men varför ta risken? " Norddeutscher Rundfunk 
lade på luren. 

Det finns fakta här i världen. Att Estonias kurs plottades från kustbevakningen på Utö är ett faktum. Att den 
olycksdagen klockan 16.45 sändes över till finska marinens högkvarter är ett annat. Jag har en kopia av det 
faxet framför mig. Att den internationella haverikommissionen förnekar existensen av denna plottning är ett 
tredje. Inget hindrar journalisten A från att bläddra i kommissionens slutrapport, be mig faxa över plottningen 
och ringa Helsingfors. Det tar tio minuter. Inte en enda journalist i hela Sverige har gjort det. 

Det är ett faktum att visiret påträffades vid bogen på vraket dagarna efter olyckan, likaså att finländska och 
svenska marinen fortsatte att söka efter det fram till den 18 oktober. Ett tredje faktum är att Kari Lehtola för 
Göteborgsposten (10 oktober) uppgav att det stora föremålet vid vraket som synts vid ekolodningen den 30 
september - visiret - var "ett slags stenpyramid". Varför just en stenpyramid och inte ett cirkustält? Det är svårt 
att veta. 

Det är lite besvärligare att bevisa att visiret påträffades vid bogen. Säg att det tar några timmar att tänka över 
saken. Men när man väl har gjort det, inser man att haverikommissionen är ute och cyklar. Varför den är ute 
och cyklar kan man spekulera över, att den är ute och cyklar är ett faktum. 

Min fru menar att ingen kan ro i land en sådan tystnadens konspiration. 

Inte utan att någon börjar skrika i något hörn. Medge att det vore enklare att tro på ett präktsvenskt Stasi. Men 
omsider har jag börjat luta åt den svenska tigern, eller kanske ett mer allmänt fenomen. I 'Liftarens guide till 
galaxen' förklarar Ford Prefect hur man får saker och ting att försvinna. Man intalar sig helt enkelt att det är 
Någon Annans Problem. 

 
Denna artikel ledde inte heller till någon större reaktion i Sverige. Men det hindrade inte Carlqvist att 
återkomma 000112 med följande opus:- 

Hålet på styrbordssidan (Ur Finanstidningen 000112) 

Tydligen tror de som har mörklagt Estoniahaveriet att det räcker med att blåneka. Knut Carlqvist släpper ännu 
ett faktum. 

"Inga yttre skador har observerats på vraket, förutom dem på visiret och i området kring bogrampen." Det 
kategoriska påståendet är hämtat från internationella haverikommissionens, JAIC, slutrapport ('Final Report', 
8.5.1, s 120). Lite vrickat är det, eftersom det är bekant att M/S Estonia sjönk på aktern i det närmaste upp och 
ned för att sedan lägga sig på styrbords sida med 120 graders slagsida. Alltså finns krosskador på akterpartiet, 
vare sig de har dokumenterats eller inte. Så varför denna kategoriska utsaga? 

När jag 1998 började gräva i förlisningen fick jag av anhöriga till omkomna veta, att JAIC-ledamoten Olof 
Forssberg (förre generaldirektören för Statens haverikommission) hade medgett att det fanns ett hål på 
skrovets styrbordssida. Någon ställde en fråga om det vid ett möte med anhöriga hösten 1994. Ja, sa Forssberg 
utan omsvep. Nästa fråga? Ingen väntade sig väl att JAIC tre år senare skulle blåneka i slutrapporten. 

En uppgift som denna är det svårt att göra något av. JAIC var en politisk kommission och den kompromiss som 
de tre deltagande länderna (Sverige, Finland och Estland) slutligen enade sig om står för sig själv. Ingen tar 
ansvar för den. Någon sjöförklaring hölls inte, slutsatserna prövades aldrig. Vad Forssberg har sagt eller inte 
sagt är därmed av begränsad betydelse. Ingen kan tvinga honom att tala. Vem ställde frågan? Mina sagesmän 
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minns inte. Överlevande jag talat med har berättat om ett svart, ekande hål i bogen på fartyget när det sjönk. 
Vatten och flottar sögs ned i det. Men jag tror inte att uppgiften kommer därifrån. 

I höstas fick jag ett tips per mejl från en kollega. Dagens Nyheter hade haft en artikel om detta hål den 18 
oktober 1994, tre veckor efter olyckan. Journalisten Anders Hellberg citerar där en anonym källa "med mycket 
god insikt i fartygets konstruktion" och "andra mycket insatta källor", men även Sjöfartsverkets observatör i 
JAIC, sjökapten Sten Anderson. Denne Anderson var aktiv i utredningsarbetet och närvarande vid förhör som 
hölls med överlevande besättningsmän och andra vittnen till olyckan, som befälhavarna på de fartyg som kom 
till olycksplatsen. 

Utredarna förstod inte hur fartyget kunde sjunka så snabbt. Visiret hade, sedan det hade lossnat, hängt på 
bogrampen och dragit ut den någon meter. "Men många experter har haft svårt att tro att denna 
förhållandevis lilla öppning i rampen skulle ha släppt in så oerhört stora mängder vatten som senare sänkt 
fartyget", refererar Hellberg. Teorin som framförs är att "hydraulkolvarna, som normalt reglerar öppningen, 
slitit upp stora spår i skrovet. Den balk som hydraulkolven sitter i har i sin tur slitit loss delar av skrovplåten". 
DN:s illustratörer visar hur det skulle ha gått till. Hellberg fortsätter: "Enligt DN:s källa ger detta 'våldsamma 
mekaniska skador och stora hål i skrovet'. Hålen kommer då att ligga under vattenlinjen i den kraftiga sjön." 

Om hålen verkligen gick ned under vattenlinjen är lite oklart. Någon särskild vattenlinje för hög sjö finns, mig 
veterligen, inte. Teorin är osannolik. Hydraularmens infästning kan inte vara starkare än ett svetsat skrov med 
täta spant. Hydraularmen knäcks eller bryts loss långt innan balkarna påverkas. Men teorin uppstår för att 
utredarna försöker förklara skadorna. Hellberg redovisar till på köpet två olika förklaringar. Dels den i 
illustrationen, att visirets hydraularm har vridit om en balk som i sin tur vridit loss skrovplåtar, dels att visiret 
har slagit hål på skrovet efter att ha lossnat: "De som bott i hytter under bildäck långt fram i fartyget har 
berättat att de hört ett skrapande ljud på utsidan av fribordet - alltså fartygets sida. Det ljudet skulle kunna 
vara det slutligen bortslitna visiret som dragits längs med fartygssidan." 

Denna senare förklaring förutsätter 1) att Estonia hade kraftig slagsida och 2) att hon gjorde god fart framåt. 
Dessa två förutsättningar är inte förenliga. JAIC bestämde sig snart för att visiret förlorades under gång (14 
knop) medan fartyget var upprätt. Vad anonyma experter säger till journalister har inget bevisvärde. Men att 
Sten Anderson bekräftar skadorna på skrovet har det. Han citeras direkt av Hellberg och dementerade aldrig 
uppgifterna: "När det 50 till 60 ton tunga visiret börjat röra sig slet hydrauliken spår i plåten och det blev hål i 
skrovet", säger Sten Andersson ... som inte själv var med i måndagens sammanträde i Tallinn. 

Kollegerna i kommissionen var alltså i Tallinn när intervjun gjordes158. Vidare: "Det finns bilder på de här 
skadorna, som vi fått genom nya bilder som undervattenskamerorna tagit", säger Sten Andersson. Detta är 
bevis för att de svenska utredarna vid tillfället för intervjun ansåg det obestridligt att Estonia hade kraftiga 
skador på styrbordssidan och att deras uppfattning grundades på videoupptagningar från vraket. Av den 
följande tystnaden kan vi dra slutsatsen att hålet inte kunde förklaras av visirets rörelser. Sten Andersson 
förstod inte då att dessa uppgifter var kontroversiella. I dag har han, när jag ringer honom, "inte en susning" 
om att man överhuvudtaget resonerade om hål i styrbordssidan. Det är alldeles för länge sedan, säger han. 

Den som tittar på de offentliga videokopiorna hittar inga hål på styrbordssidan159, de hittar inte ens någon 
styrbordssida. I brittiska Disengages rapport om videofilmerna, som har bifogats den tyska expertgruppens 
utredning och på rutan när redovisar vilka sekvenser som har klippts bort, heter det: "... klippen i banden - olika 
kassetter från olika tidpunkter och datum - avser gång på gång samma områden på fartyget ... och inkluderar 
styrbordssidan mot bottnen och bildäcket." 

Bland det bortklippta finns rimligen de bilder som gav Sten Anderson och hans kolleger sådana bekymmer. 
Även Anders Hellberg drabbades av minnesförlust. I den bok han skrev med Anders Jörle ('Katastrofkurs', 1996) 
omnämns inte skadorna på skrovet. Ändå hade han, för att kunna skriva sin bok, av de svenska ledamöterna i 
JAIC beretts tillgång till en mängd hemligstämplade förhör och annat arbetsmaterial, som annars släpptes först 
med slutrapporten i december 1997. Man kan säga att Hellberg i denna bok levererar den inofficiella svenska 
synen på haveriet. För det förtroendet tycks han ha fått betala ett pris. Nå, finns någon annan bevisning för ett 
större hål på vrakets styrbordssida? Ja, det gör det. När robotkameran vid dykningen i december 1994 skulle 
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föras in på bildäcket, visade det sig att öppningen vid rampens övre del var för liten för att medge passage. 
Därför sänktes kameran ned på bottnen och manövrerades sedan direkt in på bildäcket genom detta hål. 
Kameran befinner sig hela tiden på 89 till 90 meters djup (video B40b i Estonia-arkivet). Flera försök misslyckas 
innan ROV-kameran slutligen är därinne. Johan Ridderstolpe upptäckte detta för ett år sedan och hans slutsats 
har senare bekräftats av britterna. Det stora hålet förklarar också varför garagets styrbordssida invändigt är 
täckt av dy. 

Problemet är att spanten sitter med 60 centimeters avstånd i bogen. Att plåt kan brytas upp är en sak, men för 
att ROV-kameran skulle kunna passera in måste ett eller flera spant vara borta. Även om en sprängladdning 
tryckt ut plåten så kan den inte ha knäckt spanten. De måste ha skurits bort. I JAIC:s slutrapport medges inte 
ens att ROV-kameran har varit inne på bildäck. 

"För att komma in i garaget krävdes omfattande svetsarbeten. Det fanns ingen anledning till det", berättade 
Olof Forssberg för tyska Stern (18/96). Indirekt bekräftar han - eftersom kameran faktiskt tog sig in - att 
spanten skars bort. 

Naturligtvis blev det ingen reaktion efter den artikeln heller. 

Men Carlqvist gav inte upp - i september 2000 dök han upp igen med nya uppgifter om hålet i sidan:- 

En dykare för mycket (ur Finanstidningen 000914) 

"Håkan Bergmark försvann lika snabbt som han dök upp. Det är som om han hämtats till Ljubljanka och 
Engström med honom" 

Det viktiga är inte om det finns ett hål i Estonia, folk får inte tro att det finns ett. 

Håkan Bergmark, 41, var en av de första som dök ned till Estonia. Han säger att han såg och filmade ett stort 
hål på fartygets sida. Uppgiften återfinns i Expressen den 22 augusti. Hur reportern, Fredrik Engström, fick tag 
på Bergmark framgår inte, men han försökte pumpa två av dennes kolleger i dyklaget, som dock valde att 
knipa. Hur som helst hade inte Bergmark tyckt att det var någon stor sak då, hösten 1994. 

"Det var inte min uppgift att hitta olycksorsaken. Men när kommissionens slutrapport kom flera år senare och 
inget nämndes om hålet blev jag ytterst förvånad", säger Bergmark, som i dag helst vill glömma allt som har 
med Estonia att göra. 

Engström tycks inte ha förstått att han snubblat över något. Bergmark dyker upp oannonserad i en text om 
Gregg Bemis dykning. Morgoneditionen hade knappt lämnat pressarna förrän jag fick första mejlet. Jag tog en 
sväng ned till macken vid ettiden. Inte ett ord om Bergmark. 

Nå, det visade sig att Bergmarks uppgift hade redigerats bort till eftermiddagseditionen, artikeln hade rewritats 
av en annan reporter. Och naturligtvis följdes saken inte upp, Håkan Bergmark försvann lika snabbt som han 
dök upp. Det är som om han hämtats till Ljubljanka och Engström med honom. Hålet skrev jag om här på sidan 
redan i fjol, så det är ingen nyhet. Men att svenska dykare tidigt var nere vid vraket har hittills förnekats. 
Officiellt var bara Rockwater nere, i december 1994, och den firman hade brittiska dykare. Bevakningen av 
vraket var minutiös från dag 1 så inga pirater var i farten. Bergmark måste vara en av marinens röjdykare. 

När drevet mot Bemis pågått en vecka skrev jag till Dagens Nyheters ledarsida. Redan den 18 oktober 1994 
hade ju tidningen berättat om ett stort hål i bogen, väl illustrerat. Höga företrädare för Sjöfartsverket berättade 
om det, med namn och allt. Reportern var Anders Hellberg. Men ledarsidan (Kjellander) tog inte in inlägget 
utan malde vidare om det otillständiga i att leta hål. Så hamnade jag för ett par veckor sedan i Rapports 
morgonsoffa med samme Hellberg och han dementerade allt vad hål heter. Dessutom låg ju styrbordssidan 
nere i dyn. 
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"Du har ju själv skrivit om hålet", sa jag efteråt. "Hur kan du låtsas som om det inte finns?" 

"Det sitter ju föröver", sa Hellberg. "Nu pratar vi om ett hål akteröver." 

I och för sig har Hellberg rätt. Det stora hålet på styrbordssidan längst framme i fören går in till bildäck. Det 
förklarar inte varför Estonia sjönk, om det inte sträcker sig ned under vattenlinjen. Det är därför jag har jagat 
den video som Sjöfartsverkets gubbar tittade på, men som nu är spårlöst borta. Bemis hål är ett annat, det 
ligger tjugo meter längre bak i området för konferensavdelningen på nolldäck, längst ned i fartyget. Men även 
om det hellbergska hålet vore harmlöst så är det oförklarat. Officiellt finns det inte. 

"Inga yttre skador har observerats på vraket, förutom dem på visiret och i området kring bogrampen." 
(Haverirapporten, 8.5.1, sidan 120). 

Den 9 september skriver DN:s krönikör Lilian Öhrström på tal om ryktena om ett hål: 

"För att inte skapa grogrund för rykten krävs flera saker: Att allmänheten fullständigt litar på sina massmedier. 
Att så mycket information som möjligt kommer ut ... Att man verkligen tror att regeringen gör sitt bästa."  

Ja, det gäller att få allmänheten att tro. På regeringen och på massmedierna. Tydligare kan det publicistiska 
uppdraget inte formuleras. 

 
Bättre kan det inte sägas. 

I Moderna Tider 1/2002 skriver Mats Holm att, t.ex. Sjöfartsverket och svenska Flottan är korrupta sedan länge. 
Det kan förklara hur lätt Sjöfartsverket och Flottan kunde deltaga i mörkläggningen av Estoniautredningen: 

Säg inte som det är 

Ämbetsmän skräms till tystnad 

AV MATS HOLM 

"Vad i helvete är det som ligger i farleden", skrek lotsen. Tankern hävde sig uppåt, stötte, vibrerade, malde och 
stötte igen - sedan stod den still. Det ryska oljefartyget Tsesis var fastnitat på grundet i Södertäljeleden nära 
Landsort. En lika välutbildad som chockad rysk kapten kunde inte erinra sig att någonstans ha läst att här skulle 
finnas ett grund. 

Det skulle dröja några timmar innan dykarna konstaterade att de vassa kanterna på ett fyra meter brett grund 
bara några meter under vattenytan klippt upp skrovet som en konservburk; men den bruna oljan hade redan 
börjat sprida sig över den eftermiddagsmörka farleden. 

Det var den 26 oktober 1977. Larmet om oljeutsläppet och den grundstötta tankern nådde Sjöfartsverkets 
dåvarande lokaler på Gärdet i Stockholm. En byrådirektör vid namn Birger Sjölin konstaterade att grundet 
saknades på sjökortet och informerade sjökartedirektören och kommendören Folke Hallbjörner i Norrköping. 
Denne lät med en utskällning meddela att han inte ansåg informationen önskvärd. Kartografen Anders Ahlmark 
fick i uppdrag att kolla de senaste sjömätningarna i området. Ahlmark gick ner i arkivet och såg att grundet 
fanns på verkets egen djupkarta men att det inte var ifyllt på sjökortet. "Jag drog åt mig och tittade i sjökortet. 
Det fanns inget grund. Om det var där? Helvete! Jag sträckte mig efter linjalen som låg på bordskanten. Göran 
stod avvaktande och tittade på. Nej, det här grundet fanns faktiskt inte på sjökortet. Den nuvarande djupsiffran 
sa att det skulle vara tjugo meter djupt på platsen. Vi tittade på varann utan att säga något." 

I ett opublicerat manuskript med titeln Fången på Fyren beskriver Ahlmark den inledande rädsla som 
upptäckten av sjökortsmissen skapade, en rädsla "för de benhårda krav på lojalitet som brukade ställas 
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uppifrån när sjökarteavdelningen hade kommit i kläm. Det fanns sedan några år en 'hederskod' och en 'styrka 
10'. En grupp edsvurna i karriären som utan egentligt val fick lyda order för att vända svart till vitt. Som kunde 
bogsera sjömärken innan utredningar om ett tillbud kommit igång. Och det fanns en flink ritpenna som kunde 
flytta supertankers i utredningar om det skulle behövas." 

Ahlmarks farhågor skulle besannas och överträffas. 

Direkt efter grundstötningen lade Sjöfartsverket skulden på lotsen och det sovjetiska rederiet. Svenska staten 
gjorde sig redo att stämma ryssarna och kräva dem på kostnaderna för oljesaneringen. Ahlmark, och ett par 
kollegor som alltså kände till sanningen - att grundet var känt men på grund av slarv inte utritat på sjökortet -
belades med munkavle. Efter att i några månader försökt övertyga sina chefer om det ohållbara i situationen 
skrev Ahlmark en debattartikel i Dagens Nyheter där han berättade hur saken låg till och vilka chefer som var 
ansvariga för misstaget. 

Snart passade inte hans nycklar till arkivet. Korridorrykten om att han var rysk spion började spridas. En 
morgon låg en namnlista på hans skrivbord: elva av hans arbetskamrater slog fast att han var en bråkig och 
duperande natur, att han inte skötte sitt jobb. 

När sjöförklaringen skrevs slogs det fast att Sjöfartsverket var utan skuld. Justitiekanslern granskade fallet och 
gav verket sitt stöd. JK skrev också att Ahlmarks personlighet var upphov till en rad olyckliga "interna 
konflikter". Bland annat, skrev JK, var Ahlmark paranoid. 

Detta omdöme gav Ahlmarks chefer ett underlag för att omplacera honom. Ahlmark blev maskiningenjör, ett 
yrke som normalt kräver fem års utbildning. Ahlmark placerades som underhållsansvarig på en fyr utanför 
Öland. 

Kunde man göra så? Ja. JO granskade fallet och slog fast att Sjöfartsverket inte agerat felaktigt när det gällde 
behandlingen av Ahlmark. 

När Högsta domstolen flera år senare gav Ahlmark rätt på alla punkter var det för sent, hans karriär på 
Sjöfartsverket var över. Idag arbetar han på en golfbana. Ahlmark hade visat ämbetskurage, försvarat 
demokratiska värden som offentlig etik och rättssäkerhet, men tvingats bort. 

Andra modiga har drabbats av samma öden: Ingvar Bratt i Bofors, säkerhetschefen på banken i Zürich, 
flygingenjören som upptäckte att flygvapnet fantiserat ihop haveriutredningar, läkaren som protesterade mot 
aktiv dödshjälp - listan skulle kunna göras lång och väcker den påträngande frågan: varför straffas den modige 
så hårt? 

När landstinget i Jönköpings län häromåret sökte en ny personaldirektör formulerade man en annons i Dagens 
Nyheter (19 augusti 1999): "Verksamheten ska inte bara bedrivas effektivt och rationellt. Den ska också 
tillgodose kraven från den politiska demokratin, rättssäkerheten och den offentliga etiken". 

Samhället kräver ämbetsmän som har moralisk integritet, som förväntas våga säga ifrån när den offentliga 
moralen utmanas, påtala maktmissbruk och oegentligheter. 

I boken Demokratins väktare (Studentlitteratur 1998) skiljer Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap i 
Lund, på civilkurage och det han kallar ämbetskurage. Civilkurage uppvisas av en person som försöker 
motverka det hon uppfattar som fel och ont. Civilkurage är en positiv egenskap, men inget säger att de värden 
som förfäktas av den modige är positiva. Också en fascist kan visa civilkurage. Hells Angels uppvisar stort 
civilkurage när man utmanar rättssamhället, men devärden man omfattar är inte de offentliga värdena. 

Ämbetskurage skiljer sig från civilkurage genom att de värden som förfäktas måste vara de offentliga värdena. 
Dessa värden sammanställer Lundquist i begreppet offentligt etos, som omfattar demokratiska värden, som 
politisk demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet, och ekonomivärden, som funktionell rationalitet, 
kostnadseffektivitet och produktivitet. Med hjälp av Lundquists resonemang kan man se att den offentlige 
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ämbetsmannens uppdrag innehåller en specifik dimension: att fungera som demokratins väktare, att vara den 
som bevakar och ser till att vårt offentliga etos iakttas, att öppna den offentliga verksamheten så att 
medborgare och politiker får insyn och ett optimalt beslutsunderlag. En ämbetsman måste vara en 
demokratins tjänare snarare än en maktens dräng. Och för att kunna tjäna demokratin krävs att 
ämbetsmannen har både samvete och mod. 

När det gäller offentligt anställda finns det till yttermera visso starkt stöd i yttrandefrihetslagstiftningen för 
utövandet av ämbetskurage. Grundlagsfäst yttrandefrihet, förstärkt med regler om meddelarfrihet, tillåter den 
anställde att också utanför organisationen offentliggöra synpunkter och uppgifter. Sekretesslagen är en 
yttrandefrihetsbegränsning, men i stor utsträckning kan ändå sekretessbelagda uppgifter lämnas till 
massmedierna på grund av meddelarfriheten. Detta starka lagstöd är en tydlig signal från samhället om att 
ämbetskurage är en värdefull egenskap hos en offentliganställd. 

Det går att hitta fler urkunder som formulerar samhällets krav på sina ämbetsmän. I den förvaltningspolitiska 
propositionen står att demokrati, rättssäkerhet och effektivitet ska vägleda den offentliga förvaltningen. I 1809 
års regeringsform slås fast att "den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilde människans frihet och värdighet". 

Kravet på moralisk integritet hos en ämbetsman är alltså tydligt, men kanske inte lika tydligt formulerat som i 
den federala förvaltningens usa, där den allra första meningen i den etiska koden lyder: Varje offentligt anställd 
ska sätta lojalitet mot de högsta moraliska principerna och mot sitt land före lojalitet mot personer, parti eller 
myndighet.Tanken på den moraliskt oförvitlige ämbetsmannen tycks vara gammal, och inte bara ett ideal i 
demokratiska statsskick. Professorn i statsvetenskap Carl Arvid Hessler (1907-99) skrev i sin bok De sanna 
riddersmännens stat. Politiska tankar i det gamla Kina om de krav som ställdes i Kina på 1600-talet: "För att 
kunna åstadkomma en god och rättrådig styrelse var det inte tillräckligt att ämbetsmännen var beslutsamma, 
effektiva, intelligenta samt rörliga och mångsidiga. Därutöver fordrades att de hade viss autonomi: 'En sann 
riddersman är inte ett verktyg - låter sig inte brukas som rätt och slätt ett redskap'. Därför 'krävdes män med 
andlig kraft, med moralisk resning, med både yttre och inre förfining". 

Anders Ahlmark har när han själv beskrivit grunderna för sitt handlande avslöjat en liknande inställning: "Varje 
människa har en skyldighet att berätta sanningen. Det är självklart för de flesta att man har en rättighet att slå 
larm, men inte att man har en skyldighet." (DN 14 oktober 1997) 

Det var just för att han inte följde den etiska koden, för att han lydde omoraliska beslut, som nazisten Adolf 
Eichmann hängdes. "Varför skulle jag som en obetydlig liten man ha några egna funderingar? Jag fick en order 
från mina överordnade och såg varken åt höger eller vänster. Ty det var inte min uppgift. Jag hade att lyda", 
försvarade sig Eichmann förgäves i Jerusalem 1961. 

Att samhället kräver moraliskt ansvarstagande ämbetsmän, inga nickedockor, är alltså inget svärmeri utan ett 
ofta formulerat krav. 

Den enskilde ämbetsmannen förväntas själv ta ställning i de konkreta fallen i relation till samhällsmoralen, vårt 
offentliga etos. Det moraliska ansvaret kan inte överlåtas på någon annan. 

Likväl tycks det vara den modige nej-sägarens hopplösa öde att straffas, plågas och åter straffas. Ett 
återkommande tema i de dokumenterade fallen av sanningssägare som råkat illa ut är hur sakkritiken snabbt 
förvrängs till en brist i personligheten hos den som kritiserar. "Du är fyrkantig", sa man till en norsk läkare som 
1998 protesterade mot ett uppenbart fall av aktiv dödshjälp på ett norskt sjukhus. "Paranoid", skrev JK om 
Ahlmark. 

Är den som uppvisar ämbetskurage en särskilt osympatisk personlighetstyp? En "sanningssägarpersonlighet"
som drivs av ett omättligt behov av att profilera sig själv? Hämndbegär? Auktoritetshat? Bilden av den som 
med berått mod väljer att ställa omgivningens gillande inom parentes för att envetet slåss för en sak är också 
en bild av en krävande och jobbig människa, kanske en till sanningssägare utklädd rättshaverist. 
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Men amerikanska undersökningar visar att de som träder fram och avslöjar stora fel har helt andra 
karaktärsdrag: de är inte missnöjda anställda; de räknas till de mest produktiva, uppskattade och hängivna 
medlemmarna i en organisation; de är normala personer med ett starkt samvete och tar sitt ansvar med 
stort allvar; de anpassar sig till organisationens formella mål, identifierar sig med organisationen och har en 
stark känsla av professionellt ansvar; de tenderar att vara konservativa; de är hängivna sitt arbete, tror på 
systemet och är traditionella och patriotiska; de utsätter sig gärna för risker för att främja det allmänna 
goda. 

Inget land i Europa har en så rättspositivistisk rättskultur som Sverige. Rättspositivismens intåg i Sverige brukar 
bestämmas till 1920-talet. Enligt denna rättssyn ska den juridiska verksamheten baseras på rättskällor som kan 
påvisas faktiskt. Den jordiske lagstiftaren - makten - är rättens grund. Lagstiftarens vilja, lagens logik och 
politiska avsikt är rättens källa. Konkret innebar rättspositivismens intåg en helt avgörande skillnad för en 
domares arbete. I Moderna Tider i december 1995 beskrev Maciej Zaremba konsekvenserna: "När domaren 
fick problem med att tillämpa eller tyda lagen skulle han hädanefter inte tillfråga sitt förnuft, sedvänjan, någon 
rättsprincip eller rättskänslan om råd. Han skulle fråga ministern." 

Ett modernt exempel på ett ortodoxt rättspositivistiskt resonemang är när Sverige avvisar en 16-årig 
srilankesisk pojke till Colombo för att han anses slippa förföljelse där. Avvisningen är ett brott mot många 
paragrafer i fn:s barnkonvention. Men framför allt är den ett brott mot principen bakom hela konventionen: att 
barns intressen alltid går före myndigheters. Ställda inför detta påstående svarar de ansvariga svenska 
myndigheterna: "Må så vara, men FN:s barnkonvention är inte inskriven i svensk lag". 

En naturrättslig idé om vissa givna okränkbara mänskliga rättigheter dukar under för ett synsätt där lagtexten, 
endast den nedtecknade rätten, kan avgöra vad som är rätt och fel. 

Naturligtvis är det inte svårt att se kopplingen mellan en rättskultur som betraktar principer, samvete och sunt 
förnuft som pladdrig metafysik och de öden som drabbar de stackare som då och då visar prov på 
ämbetskurage. 

Åter till Tsesis-fallet: Högsta domstolens belägenhet kunde tyckas vara enkel. Fartyget hade kört på ett grund 
som inte fanns på sjökortet, enligt lagen ska redaren därmed gå fri från skadestånd eftersom den ansvariga 
myndigheten brustit i underhållet av navigationshjälpmedlen. Sjökorten var svenska, saken borde vara klar. 

Men var sjökort ett navigationshjälpmedel? Sjöfolk baxnade inför frågan. Är påven katolik? Är jorden rund? 
Högsta domstolen konstaterade uppgivet att detta faktiskt inte framgick av lagen. Där talades bara om "fyrar 
och andra navigationshjälpmedel". HD tordes inte rådbråka det sunda förnuftet och förlita sig på den 
etablerade yrkeskunskap som kunde ge ett snabbt svar på frågan. 

När revisorn i EU-kommissionen Paul van Buitenen häromåret avslöjade nepotism, falska kontrakt, bedrägerier 
och skattebrott inom eu-kommissionen och på grund av detta fick halverad lön, blev offentligt förtalad och 
suspenderad, uppmärksammades han särskilt i Sverige. Här och var framställdes han som en hjälte. Det var 
han, men den vanligaste slutsatsen i de svenska kommentarerna var att detta visade att EU med sina bristande 
offentlighet dessvärre krävde modiga läckor. Ett problem som är minst lika vanligt i Sverige doldes därmed 
bakom en kritik - av EU! Bakom indignationen över den behandling som van Buitenen fått utstå - EU-
kommissionären Neil Kinnock erbjöd EU-anställda gratis rättshjälp om de skulle vilja stämma van Buitenen - låg 
en kliniskt ren konstitutionell jämförelse: det slutna eu var sämre än det öppna och hederliga svenska 
ämbetsmannaväsendet. Den outsagda poängen blev att i Sverige är oegentligheter osannolika eftersom här 
finns en så gedigen offentlighetsprincip. Således skulle det inte finnas någon jordmån för ämbetskurage, bara 
för rättshaverister. 

Vad var det van Buitenen hade gjort och hur agerar en internrevisor som upptäcker motsvarande 
myndighetsmissbruk ut i Sverige? Van Buitenen hade försökt få EU-kommissionen uppmärksam på bristerna 
som han hittat i akter i arkiven, och mottaglig för ändringar, men inte fått gehör. Frustrerad tog han de värsta 
dossiererna och sammanfattade ett antal ärenden som han lämnade ut till en person i EU-parlamentet. 
Därmed blev ärendet offentligt. an Buitenen överskred en rad regler, fick disciplinstraff och en tids avstängning 
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men kunde senare återkomma. Den EU-kommission han avslöjat som myglare avgick. 

I Sverige rapporterar i oktober 2001 ett antal chefer för internrevisionen till rrv om brister och missbruk av 
hanteringen av skattemedel inom den statliga förvaltningen. Det är upprörande läsning, men det intressanta i 
det här sammanhanget är dels bristen på detaljer i rapporteringen till följd av den dåliga dokumentationen, 
dels chefernas avslutning: "Med anledning av vår nuvarande respektive framtida situation och beroende på 
vem vi har/kommer att få som generaldirektör, vill vi i denna skrivelse vara anonyma. Vår utsatthet speglas 
också av att kollegor inom staten inte ens vågade berätta något för oss i telefon när vi gjorde en rundringning." 

Cheferna för internrevisionen skriver om en ny typ av chefer inom statlig verksamhet, rekryterade av 
departementen, chefer som inte alls är intresserade av ämbetskurage: "Dessa chefer ser sitt arbete vid 
myndigheten som en plattform för sin vidare karriär. Detta leder till att de vill ha 'lugn och ro' under sina år på 
myndigheten. Dessa förhållanden kan fortgå eftersom kompetensbrist och brist på kontinuitet är stor på 
departementsnivå, hos 'kravställarna'. Myndighetscheferna från regeringskansliet anges inte uppvisa någon 
större förändringsbenägenhet och visar stor ovilja att ta emot problemfylld information. De är ofta 
'maktorienterade' människor, som inte gärna vill bli avslöjade med att inte veta bäst. De är dåliga förebilder för 
underställda chefer som tar efter i synsätt (brist på handling) och ledarskap. Vissa chefer har även svårigheter 
att vara goda förebilder i etik och moral, vilket också får en negativ spridningseffekt nedåt i hela 
organisationen." 

Kan det sägas tydligare? I det öppna Sverige vågar offentliganställda inte längre säga ifrån. Hur länge har 
detta pågått? "I drygt tio år" svarar en generaldirektör. "Då avskaffades tjänstereglering av tjänster i staten och 
ämbetsmannaansvaret försvagades." 

Redan 1997 varnade JO i ett PM till justitiedepartementet för en utveckling där anställningsformen för 
tjänstemän i staten kom att likna den i privata näringslivet. "Mot det statliga arbetsgivarperspektivet i snäv 
bemärkelse måste emellertid ställas det allmänna medborgarintresset av att den statliga tjänstens integritet 
bereds ett skydd som står i överensstämmelse med rättsstatsidéns krav", skrev JO. 

Tjänsteförordnanden för generaldirektörer har tidsbegränsats, tidigare hade det varit tillsvidareförordnanden. 
Maktens inflytande stärktes alltså. Vem törs visa ämbetskurage inför vetskapen om att den som ska ta emot 
den obehagliga informationen kan undvika att förnya ens tjänsteförordnande? 

Jo, de politiska styrningen har blivit hårdare, berättar en före detta socialdemokratisk minister och beskriver de 
senaste årens utveckling: "Regeringen håller på att förvandla ämbetsverken till renodlade stabsorgan för 
regeringskansliet." 

Betänker man den rad av centerpartister som utsågs till myndighetschefer efter regeringssamarbetet i mitten 
på 1990-talet klarnar bilden. Endast "skicklighet och kompetens" ska enligt regeringsformen vara avgörande vid 
tillsättandet av statliga chefer, men ett politiskt frälse som delar ut och får chefsposter av varandra har ersatt 
traditionen. Slutsatsen är att ämbetskuraget i praktiken fått stryka på foten för politiken. 

I augusti 1998 avled en cancersjuk patient under mystiska omständigheter på ett norskt sjukhus. Läkaren Carl 
Magnus Edenbrandt protesterade mot vad han ansåg vara ett uppenbart fall av aktiv dödshjälp. Han 
uppmanades vara tyst, frystes ut, tvingades sluta, fick avbryta sin forskning, fick inga andra tjänster och 
tvingades lämna landet. Edenbrandts råd till den som överväger att visa ämbetskurage är lakoniska: "Tänk dig 
noga för, sanktionerna mot dig från dina kolleger och systemet kan medföra att du mister livet. Det är en 
allvarlig sak att följa sitt samvete. Följ de formella reglerna, dokumentera allt, se till att ha vänner som orkar 
lyssna, skaffa en advokat och en psykolog, ta kontakt med andra som vågat säga ifrån, se till att du har pengar, 
gå till pressen när du misslyckats internt." 

Erfarenheten visar att en ämbetsman har tillgång till en rad åtgärder. Lyckas den modige inte väcka chefernas 
uppmärksamhet på problemet är det nödvändigt att vissla, vända sig utåt, till medierna. 

Någon riskfri metod är det dock inte. En vanlig utveckling är att principfrågan reduceras till en personfråga; en 
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inte helt ovanlig konsekvens är att den avslöjande ämbetsmannen till slut är den som fått schavottera mest. En 
historia illustrerar vådan av att avvakta med att gå till medierna. Motståndarna hinner före. 

Den 4 april 1996 pryddes Expressens löpsedel och förstasida av rubriker om en skandal i försvaret. "Hög militär 
i ubåtsskandal" löd rubriken. En marinofficer pekades ut som en brottsling. Under ett halvår, på sammanlagt 
41 helsidor, där samma passfoto publicerades 19 gånger, schavotterade Bo Lennart Möller under rubriker som: 
"Han stoppar flottan", "Marinofficer i miljonskandal med försvaret och sin släkting", "Han ljög, här är 
bevisen", "Här är dödsfällan", "Hur djupt kan man sjunka?". Också Bo Lennart Möllers bror Hasse Möller 
hängdes ut: "Mini-ubåten reparerades i hans trädgård". 

Det var en pikant historia, publicerad med hänvisning till det stora allmänintresset kring ubåtsfrågan. Historien 
var emellertid helt felaktig. 

Det ironiska är att tidningen hade kunnat ha en sann historia, med ett drama, om man kritiskt granskat dem 
som lämnat uppgifterna som artiklarna om Möller byggde på. Då hade man kanske kunnat berätta att Möller 
försökt agera med ämbetskurage. Han hade uppvaktat sina chefer, upprörd över den uppenbara korruption 
inom marinen som gjorde att ett litet företag i Göteborg vann i stort sett alla offentliga upphandlingar. Möller 
hade fog för sina misstankar och hans berättelse hade kunnat sättas in i ett sammanhang med upprinnelse i de 
svenska ubåtsjakterna på 80-talet och konsekvenserna av den desperata jakten på en bra målubåt. Nu blev det 
ingen sådan historia. De som känt sig utpekade och hotade av Möller inom marinen förekom honom och 
levererade en personförtalskampanj till Expressen, som tackade och tog emot. 

Möller var helt oskyldig till allt han lades till last, detta visade fyra av varandra oberoende utredningar. 
Bröderna Möller gick till PO med ärendet, men kollegialt inställda journalister och publicister friade Expressen. 
Bröderna gick då till domstol, det blev ett tryckfrihetsmål där en advokat höll en plädering där saliven yrde och 
Hasse Möller jämfördes med Al Capone, en samhällets fiende nummer ett. Möllerbröderna förlorade, fick 
betala rättegången och på nyhetsplats gjorde Expressen stor sak av sin seger i "yttrandefrihetsmålet". 

Det svenska samhället sänder ut signaler som inte hänger ihop. Den som anställs inom offentlig förvaltning 
förväntas värna vårt offentliga etos, men den som visar ämbetskurage och verkligen försöker slå vakt om dessa 
värden kan räkna med att den egna karriären är ett avslutat kapitel. Detta är den lindrigaste konsekvensen. Det 
troliga är att det slutar mycket värre. I en rättspositivistisk kultur ligger konflikten mellan ämbetskurage och 
maktens tolkningsföreträde latent. När makten med hjälp av utnämningspolitik och försämrade 
anställningsvillkor för chefer inom offentlig förvaltning tar ett allt fastare grepp om ämbetsverk och 
myndigheter minimeras möjligheterna, och motiven, för att utöva ämbetskurage. När massmedierna aningslöst 
och som en följd av slarv och reflexstyrd journalistik försvarar makten i stället för att värna principer har den 
oförvitlige ingen chans. 

Ämbetskuraget håller på att förintas och konsekvenserna borde mana till oro. Så här skrev Bo Rothstein i 
Moderna Tider i september 2001: "Om offentliga tjänstemän i ett samhälle är kända för att vara 
korrumperade, kommer medborgaren att dra slutsatsen att även andra personer som ska agera i allmänhetens 
tjänst inte är att lita på, och därför kan man inte heller lita på 'de flesta människor'. Vidare kommer 
medborgaren att dra slutsatsen att de flesta människor, som finns i ett samhälle med korrupta tjänstemän, 
måste engagera sig i bestickning, mutor och olika former av nepotism för att erhålla vad de anser vara 
rättmätigt. Således är 'de flesta andra människor' inte att lita på. Slutligen, för att själv kunna verka i ett sådant 
samhälle måste medborgaren, trots att han eller hon moraliskt kan tycka det är fel, också börja syssla med 
mutor, bestickning och nepotism. Och eftersom man då inte själv är att lita på - varför ska man lita på andra?" 

Hela det sociala kapitalet, människors tillit till varandra, urholkas, förtvinar, utplånas. 

Lennart Lundquist berättar att han när han är ute och föreläser om sin bok brukar avsluta med att uppmana 
någon som känner någon i kungafamiljen att trycka på för att en person som Anders Ahlmark ska få en medalj. 
Jag frågar Lundquist varför, fyller sådana symbolhandlingar någon funktion? "I allra högsta grad. Att samhället i 
efterhand medger att man gjort fel, att man ger en modig ämbetsman ett erkännande i efterhand, sänder en 
signal om att civilkurage och sanningslidelse faktiskt är något vi värdesätter." 
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I andra länder förekommer sådana gester av retroaktivt erkännande och förlåtelse. I Sverige förekommer detta 
mycket sällan. Det senaste uttalandet från en offentlig person om Anders Ahlmark är ett citat från en DN-
intervju 1987, en före detta generaldirektör, elva år efter Tsesis: "Han har förstört för verket så in i helvete. 
Varför skulle vi förlåta honom?" 

Mats Holm är redaktör på Moderna Tider. 

 
Sjöfartsverket är inte bara förstört så in i helvete.Efter Estoniautredningen har det blivit ett helvete för 
personalen där som tvingas ljuga om allt som rör Estonia - dvs sjösäkerheten. 

--- 

155 Det var troligtvis anledningen till att systemingenjör Sillaste kallades ner till maskinrummen kl. 00.30 - 1.3. 

156 Den tyska positionen är troligtvis fel. Korrekt positionsuppgift finns i 2.24. 

157 Om man får tro SvD hade Mona Sahlin läst >1 000 sidor tysk rapport (på engelska/tyska språken) på några dagar och sedan dragit 
slutsatsen att 

'rapporten innehåller inga uppgifter som föranleder ny haveriutredning'. 

Men Mona Sahlin kan ju inte engelska ! Eller tyska ! Hur är detta möjligt? Och hela den tyska rapporten innehåller enbart uppgifter som 
visar att hela den officiella slutrapporten (5) är fel (3.18). 

158 Det är Kommissionens andra möte det handlar om 1.10-13. 

159 Hålet i sidan beskrivs utförligt i 3.10. Det kan knappast ha orsakats av visiret som naturligtvis sjönk rätt ner till botten när det lossnade - 
troligtvis långt efter slagsidan uppstod och när fartyget sjönk. 
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APPENDIX 6 - SUGGESTIONS OF BOMBS ONBOARD M/V ESTONIA 

THE FINNISH GROUP OF THE FORMER JOINT ACCIDENT INVESTIGATION COMMISSION 

MEMORANDUM SEPTEMBER 24 1999 

SUGGESTIONS OF BOMBS ONBOARD M/V ESTONIA 

During the last year, European media has presented suggestions that bombs would have been placed onboard 
the ESTONIA before her capsizing and sinking on September 28 1994. The Swedish TV-4 reported in a program 
on August 10 1999 that the German Expert Group investigating the accident on behalf of the German Jos. L. 
Meyer shipyard, builders of the ESTONIA, is going to tell that a bomb has been found in the ESTONIA's hull in a 
report to be published in September. TV-4 also showed a picture of the alleged bomb. 

Already earlier in December 1998 the Swedish Aftonbladet published news that there is an object suspected to 
be a bomb above a window on the ESTONIA's side. 

Suspected orange coloured object in the ESTONIA's ramp opening 

The Swedish TV-4 showed on August 10 1999 also a picture of an object that is claimed to be a bomb. The 
picture was taken from a videotape showing the ESTONIA's wreck. The videotape had been made by the 
Finnish Coast Guard for the Joint Accident Investigation Commission (JAIC). In the videotape picture, the object 
claimed to be a bomb has an orange colour. The object is later called a "box". The box is visible in frames taken 
on October 9 1994 at 2316 hrs. Appendix 1 shows a video print where the object can be seen. 

The Finnish delegation of the JAIC has been studying the videotapes in order to find out what the box in 
question could be. The following conclusions can be made on the basis of the video material: 

"At the moment in question, the ROV (Remotely Operated Vehicle) used in making the underwater videotapes, 
is monitoring the space between the vessel hull and the partly open bow ramp on the port side. The visor and 
ramp side locks were close to this site. The vessel's mooring lines can be seen near the box on its both sides 
going into the ramp opening. On the basis of the visible mooring lines and shadows, the box is not fastened 
onto the vessel's hull or to the ramp. Because the diameter of a standard mooring line is a little under 10 cm, 
the dimensions of the box may be estimated by comparing the box to a line. Appendix 2 shows a video print 
where objects near the box have been made clearer. Names of the objects have been marked. 

"When the ESTONIA sank stern first, the air remaining in the car deck space flowed out through the partly open 
ramp sides. At the same time, loose floating objects on the car deck, like mattress overlays and wooden pallets, 
drifted with the rising water towards the openings at the ramp sides. Some objects came out while some 
remained trapped at the sides. 

"It is known on the basis of the videotapes that pallets floated up towards the bow on the car deck.. During the 
diving operation carried out by divers of the Norwegian Rockwater A/S in December 1994, pallets had to be 
moved aside to allow the free movement of divers. 

"After the accident a pallet was observed in a service space on the side of the ramp. It can be seen on a 
videotape made by the Finnish Coast Guard during the ROV inspection on October 2 1994 at 1433 hrs. In the 
picture this pallet is upside down and most clearly can be seen the central bottom board with blocks. The side 
bottom board and the blocks are missing. A video print of this pallet is in Appendix 3. 

"When the size of the "box" is being estimated on the basis of a mooring line's diameter, the "box" size agrees 
well with size of a pallet's block. Above the "box" is a protruding part the shape and dimensions of which 
closely resemble a bottom board fastened to a block. The protruding part is not rectangular, which means that 
the board may have been twisted. It can however be understood that when a pallet breaks, joints may become 
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dislocated. According to the video print the board would extend both at the end and at the side over the edges 
of the block. This feature however exists in pallets; for instance the edge of the central bottom board in the 
pallet in Appendix 3 extends over the block edge. 

"The surface of the "box" is not smooth but it looks like uneven, rough. Also colour variations can be seen in 
the surface. 

"The head of the Finnish Coast Guard ROV inspection group has stated that in 1994 when the ROV and video 
technologies were not on the present level, videotapes made underwater using artificial lighting easily received 
wrong tones of colour. If reflecting red surfaces were near, the objects in the picture could easily receive a 
shade of red. It is fully possible that for instance a new wood surface looks reddish under these conditions. The 
considerations presented above strongly support the assumption that the "box" is part of a broken pallet of 
which can be seen one block and a bottom board fastened to it. The surface of the "box" looks like wooden. 
The uncontroversial position of the "box" in the ramp opening closes out the theory presented in the media 
that it would be an object attached to the hull by a magnetic fastening device. No indications of objects 
involved in explosive technology have been observed in the neighbourhood of the "box". 

The object suggested to be a bomb that was found on the ESTONIA's side above a window 

The Swedish Aftonbladet published in December news that there is an object that is suspected to be a bomb on 
the ESTONIA's side on the lower edge of a window. 

A picture of the object suggested to be a bomb is on a videotape made by the Norwegian Rockwater A/S on 
December 3 1994 at 1832 hrs to 1833 hrs. At that time Rockwater was video inspecting the ESTONIA's wreck 
for the Swedish Government and the Joint Accident Investigation Commission. The window, on the lower edge 
of which the object is lying, is the ninth window from the bow on the level of deck 6. Appendix 4 shows a video 
print of this object suggested to be a bomb. The Finnish group of JAIC has also tried to find out what the object 
in question could be. Studies of the videotapes show that the object could not have been in its place 
immediately after the accident on October 2 1994. The Finnish Coast Guard made that day a videotape 
showing the same site of the wreck and the object in question cannot be seen on the videotape. 

The Finnish group of JAIC has asked both from the Rockwater personnel who participated in the diving 
operation and seamen who have worked on the ESTONIA when she was sailing under the Finnish flag under a 
different name, if they have any recollections whether the object in question could be an object which was 
used during the diving operation or on board in service. No one has been able to give any clarifying 
information. 

The Finnish group's assumption is that the object in question may be a folded light plastic cover - a tarpaulin - 
which for some reason could have drifted with currents above the window in question. During the accident it 
could not have been at the same site as on December 3 1994. 

Concluding remark 

Conclusions presented in the JAIC's Final Report are still fully valid and in our opinion an explosion as a possible 
cause or contributing factor in the accident is totally closed out. 

  



628 
 

APPENDIX 7 - UTDRAG AV UTFRÅGNING AV N&T'S INSPEKTÖR ULF HOBRO 

Utdrag av utfrågning av N&T's inspektör Ulf Hobro 941117 (band D6c i SHK-arkivet) 

Den 17 november 1994 utfrågades N&T's inspektör Ulf Hobro (UH) av svenska medlemmar ur Kommissionen 
(Rosengren, Forssberg, Schager, Sten Andersson m.fl.). Nedan följer valda delar av frågor (F) och Hobro's svar: 

Om säkerhetssystemen ombord på 'Estonia' 

... 

UH. Vi började planera upplägget hur vi skulle få 'Estonia' i drift (under hösten 1992) ... först placerade vi 
ombord en maskingubbe och en däcksgubbe ... svenskar ... två till två och en halv månad innan övertagandet. 
... Då började vi titta på hur vi skulle anpassa ... säkerhetssystemen med safety plans och sånt för att passa den 
nya verksamheten ... översättning och omarbetning av manualer och larmlistor, anpassning till det nya ... det 
höll de på med. Vi sände också upp ett antal ester ... 

F. Var hela upplägget klart ... ? 

UH. Vi (dvs N&T) skulle dra igång det ... 

UH. Sedan gick fartyget till Åbo för leveransdockning (januari 1993). Under den tiden kom (den estniska) 
besättningen ombord och då började intrimningen med övningar ... och då tillämpades de nya larmlistorna och 
safety planen och training manuals och sånt ... som var färdigt. ... 

UH. Jag kontaktade (svenska) sjöfartsverket för att, innan fartyget sattes i drift, skulle man göra en 'två.nittio' - 
'2.90' test. Vi kom överens om att den skulle göras i Tallinn. Fyra man från (svenska) Sjöfartsverket kom över. 

F. Vem var med från rederiet? 

UH. Jag, Tomas Rasmusson, Anders Andersson. 

F. Vad var skälet att göra övningen i Tallinn? 

UH. Rent praktiskt. 

F. Det var innan hon sattes i drift? 

UH. Ja. 

F. Esterna (dvs representanter från N&T's estniska partredare eller estniska sjöfartsverket) var inte med? 

UH. Nej - de representerades av Bureau Veritas ... Anders Wirstam. 

F. Säkerhetsplaner och manualer ... ? 

UH. De översattes av de estniska befälhavarna med hjälp av styrmän, etc. ...Vi hade ingen möjlighet att 
kontrollera översättningarna ... 160 

F. Hur gick '2.90'-övningen (i januari 1993 i Tallinn)? 

UH. Den gick bra. ... Man övade brand, en utrymning och övergivande av fartyget ... en totalövning. ... (svenska) 
Sjöfartsverket var med. ... Besättningen hade övat det hela två-tre veckor. ... Jag hade tipsat hur det gick till. 
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F. Visste de vad som skulle ha hänt om proven misslyckades? 

UH. Ja - inget trafiktillstånd. ... 

F. Hade Du ansvaret för säkerheten? 

UH. Ja - med hjälp av Tomas Rasmusson och Anders Andersson ... De senare gjorde alla säkerhetsplaner, etc. 
De översattes senare till estniska. ... 

F. Ni hade övat besättningen i två veckor? 

UH. Ja. ... 

F. Du var ansvarig för säkerheten? 

UH. Ja. ... 

F. Ingen konflikt mellan säkerhet och driftsbudget? 

UH. Nej. ... Båten blev hela tiden bättre och bättre. 

F. Var Du med om övningar - brand, etc.? ... 

UH. Jag var med på RITS-övningen. 

F. Utrymning, damage control ...? 

UH. Ja, de gjordes. 

F. Damage control planen - har Du kopia på den?161 

UH. ... (Nej). 

Om rampen. 

F. Har Du uppfattning att rampen inte låste om fartyget hade slagsida (i hamn)? ... att den inte gick att låsa? ... 
att den inte krokade i? 

UH. Det var inte känt för mig. 

F. Har Du hört om några problem med rampen eller visiret? 

UH. Nej. 

Diverse. 

F. Hur ofta hade ni problem med fartyget? 

UH. Stora eller små? 

F. Stora! 

UH. Sällan. ... 
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F. Svetsade ni ombord? Det finns en uppgift att rampen fick öppnas med skärbrännare turen innan olycksresan. 

UH. Har ej hört om. Nej. 

F. Ni (dvs N&T) skulle bara ha (drifts- och säkerhetsansvar) en kort tid. Men sedan förlängdes det?162 

UH. Ja. (först ett år, sedan blev det förlängt tills olyckan skedde). 

 --- 

160 Inga säkerhetsdokument på estniska finns i slutrapporten (5) och dess supplement.  

161 Inga frågor ställdes om intakt- och skadestabilitet och lastmanualer på estniska 2.17. 

162 Inga frågor ställdes om ombyggnaden i januari 1994 2.23. 
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APPENDIX 8 - TVÅ OLIKA ESTNISKA VERSIONER AV HÄNDELSEFÖRLOPPET 

Den estniska delegationen (Meister, Laur och Neidre) ingav två olika versioner av händelseförloppet till 
Kommissionen. 

Det första (C11* i SHK-arkivet) är daterat 950117. 

Det andra (C30*) är daterat 950818, dvs sju månader senare. 

Det är intressant att notera olika tidspunkter för samma händelser i de olika versionerna enligt nedan utdrag. 
T.ex. i den första varianten är Linde på bryggan kl. 00.58 - noterar vaktbytet - och lämnar bryggan kl. 01.01/2. 
Sedan upplever Linde slagsidan redan kl. 01.05 på däck 5 och sedan tar sig Linde upp till däck 7 kl. 01.11, dvs 
Linde stannar kvar på däck 5 efter slagsidan. Visiret trillar av kl. 01.15 efter slagsidan. I den andra varianten 
kommer Linde tillbaka till bryggan kl. 01.05 (missar vaktbytet) och lämnar kl. 01.07 och är nere på däck 5 kl. 
01.08 då slagsidan uppstår och han springer upp till däck 7 direkt. Inget stämmer med vad Linde meddelade 
Dagens Nyheter 7 oktober 1994 

Händelse Tidpunkt C11* Tidpunkt C30* 
I Dagens Nyheter 
941007 

'Estonia' lämnar Tallinn. 19.00 19.15 

Linde startar sista vaktrundan - 00.30 

Styrman Kukk lämnar bryggan 00.30 00.30 

Kukk träffar Linde vid Pub Admiral 00.32-00.33 Ca 00.40 

Linde gör vaktrunda i garaget 00.35-00.43 - 00.30 

Linde befinner sig vid insidan av rampen och hör ett 
metalliskt ljud. Linde rapporterar till bryggan (2/O 
Kannussar via talkie-walkie). 

00.45 00.50 eller 
senare. 

00.30 

Linde lämnar bildäcket och går ner till däck 1 för att 
avsluta vaktrundan. 

- Ca 01.00 Ca 00.35 

Linde återkommer till bryggan. 00.58 01.05 eller 
senare 

00.40 - rapport 
om vatten däck 1 

Vaktavlösning på bryggan. 01.00 01.00 

Linde lämnar bryggan. 01.01-01.02 01.07 eller 
senare 

ca 00.46 för att 
kontrollera däck 
1. Linde möter 
passagerare som 
rapporterar 
vatten på däck 1 

Visirlåsen har gått sönder och visiret börjar slå mot 
främre rampen. Efter att ett visirgångjärn gått sönder 
trasslar visiret in sig i rampen och drar ut rampen. 
Vatten startar flöda in i skeppet. 

01.02-01.04 - 

 

Skeppet får styrbords slagsida. Linde på däck 5 ser 
saker falla. 

01.05-01.10 - Innan slagsida 
uppstår 
rapporterar Linde 
till bryggan om 
vatten på däck 1 

Linde anländer till däck 5 och ber 'Informationen' öppna 
dörren till bildäcket. Skeppet kränger plötsligt åt 
styrbord. 

- 01.08 eller 
senare. 

 

Linde springer upp till däck 7. 01.11-01.14 
01.08 eller 
senare. 

Direkt efter 
slagsidan 
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Linde kommer upp till däck 7 och träffar en passagerare 
som säger att det är vatten på däck 1. 

01.15. 01.10 Ej rapporterat i 
DN. Enligt DN var 
Linde i kontakt 
med bryggan om 
vatten på däck 1 
innan slagsida 
uppstod. 

3/M Treu hör starka slagljud från fören och ser vatten 
tränga in vid rampen. 

01.14-01.15 01.08-01.14 

 
Visiret lossnar från 'Estonia' och drar ut rampen 
ytterligare. 

01.15 - 

 
Den plötsliga ökningen i slagsida visade att visiret hade 
fallit av och att rampen var helt öppen. 

- 01.08-01.14 

 
Befallning från bryggan till 3/M Treu att ballasta 
fartyget upprätt 

01.15-01.20 Före 01.20 

 
Livbåtsalarm med ringklockor. Alarm "Mr Skylight 1" 
och "Mr Skylight 2" med högtalare. Sedan livbåtsalarm 
med siren. 

01.20 Före 01.22 

 
Slagsida upp till 25-30 grader. 01.20-01.26 - 

Slagsida >30 grader. - Före 01.22 

Babords framdrivningsmaskiner stannar. 01.20-01.26 Före 01.22 

Styrbords framdrivningsmaskiner stannar. 01.20-01.26 Ca 01.22 

Mayday call. 01.24 01.25 

Slagsidan är 40-45 grader. 01.30 - 

Slagsidan närmade sig 90 grader. - Före 01.30 

3/M Treu lämnar kontrollrummet. 01.30 - 

3/M Treu anländer till däck 7. - Före 01.30 

3/M Treu sveps överbord av en våg. - Ca 01.30 

'Estonia' försvinner från 'Silja Europa's och 'Mariella's 
radarskärmar. 

01.48 01.53 

 

 
Kommentar: Ovan bekräftar dels att den estniska utredningsgruppen inte brydde sig om de överlevande 
passagerarnas vittnesmål, dels att besättningens tidsangivelser (och andra uppgifter) inte kan tas på allvar. Det 
klart är att vaktmatros Linde tydligen var på bildäcket och hörde en smäll, sedan eventuellt gick ner till däck 1, 
och strax därpå var tillbaka på bryggan, men om det var före eller efter kl. 01.00 är oklart. Allt var normalt. 

Vatten började sedan komma in vid rampen. Linde var på däck 5, när slagsidan uppstod, och strax därpå var 
Linde på däck 7. 

Det är också klart att 3e maskinist Treu var i kontrollrummet och att han såg vatten komma in vid rampen, fast 
det var tydligen minst 10 minuter senare. Rampen dras sedan helt ut vid en viss tidpunkt, då farten är cirka 14 
knop, men den estniska delegationen vet inte att det skulle innebära att bildäcket skulle ha vattenfyllts på en 
minut och att fartyget skulle ha kapsejsat direkt. 

Slagsidan är därför oklart beskriven i händelseförloppet och anledningen är tydligen att Treu befinner sig enligt 
uppgift i maskinkontrollrummet när slagsidan ökar mellan 45 och 90 grader. Treu kan ju bara komma ut ur 
kontrollrummet om slagsidan är <20 grader men trots detta uppger esterna i C11* att slagsidan var 40-45° kl. 
01.30 då Treu rusade upp från däck 1 till däck 8 och kastade sig i sjön. I C30* är slagsidan >90° före klockan 
01.30 och då har Treu lämnat kontrollrummet tidigare. När Treu lämnade kontrollrummet är alltså inte 
förklarat i de estniska händelseförloppen 1.48. 
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Det är värt att notera att alla huvudmaskiner stannar mellan kl. 01.20-01.26 vilket också visas i figur 13.2 i (5) 
(1.9) efter att 'Estonia' hade girat 180° kl. 01.16-01.20, vilket inte antyds i ovan händelseförlopp. Efter att 
maskinerna stannat fortsätter sedan fartyget cirka 2 500 meter österut med ökande slagsida under cirka 30 
minuter. Den estniska delegationen förbiser det faktum att 'Estonia' skulle ha kapsejsat redan vid 34° slagsida 
och sedan flutit upp och ned och 3/M Treu skulle ha blivit instängd i kontrollrummet. 
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APPENDIX 9 - DEN TYSKA SLUTRAPPORTEN (JUNI 2000) 

Den tyska slutrapporten (juni 2000) - även 3.18 

Den tyska expertgruppens slutrapport publicerades på internet i juni 2000 
http://www.estoniaferrydisaster.net . 

Den tyska slutrapporten finns alltså ännu ej publicerad i hårdkopia. Eftersom denna bok skrevs innan den tyska 
slutrapporten blev klar finns det anledning att i detta nya Appendix 9 göra ett antal mindre kommentarer med 
hänvisningar till boken. Den tyska avhandlingen är så omfattande att den kräver ett helt nytt delkapitel för 
fullständig kommentar. 

Tyskarna underkänner i princip alla uppgifter i den officiella slutrapporten (5) och bekräftar i stort sett alla 
uppgifter i författarens avhandling. 

SÖNDERROSTAD BOTTEN 

Den tyska rapporten innehåller nya uppgifter som kan förklara olycksförloppet. Tyskarna anser bl.a. att skrovet 
var sönderrostat och att en eller flera dubbelbottentankar var i förbindelse med havet, dvs 'Estonia' flöt på 
innerbotten. Bevis för detta är dels videobilder, dels det faktum att fartyget måste fylla hela babords trimtank i 
Tallinn för att vara upprätt 2.17. Det är en tämligen fantasifull förklaring. Hur kunde färjan rosta sönder i 
Östersjön utan att det upptäcktes? Färjan var i torrdocka nio månader tidigare. 

Den officiella förklaringen varför babords trimtank var full är att fartyget var fellastat på styrbordssidan, men 
som framgår av punkt 2.17 var 'Estonia's tyngdpunkt förskjuten åt babord, så att det krävdes cirka 100 ton i 
styrbords krängtank för att hon skulle vara upprätt. Med cirka 180 ton i babords krängtank vid avgång Tallinn 
27 september 1994 innebär det att det fanns cirka 280 ton vatten i styrbords dubbelbotten, som inte redovisas 
i (5). Tyskarna anser att detta vatten läckt in! Att 'Estonia' var fellastat avvisar tyskarna som obevisat - lasten 
var bara 1 000 ton, mestadels 40 lastbilar, som lätt kunde fördelas för jämvikt utan krängning (jfr 1.25). 

Författarens reflektion är enkel - han tror inte på tyskarna. Om ytterskrovet var sönderrostat, t.ex. vanvård, så 
är det mycket sannolikt att också innerbotten var sönderrostad. Ytterskrovet bestod troligtvis av cirka 14 mm 
stålplåt medan innerbotten troligtvis bestod bara av 11 mm stålplåt. Ytterskrovet var utsatt för korrosion från 
båda sidor medan innerbotten bara var utsatt för korrosion från tanksidan. Emellertid - om fartyget hade börjat 
läcka genom innerbotten innebar det naturligtvis ingen fara. Det var bara att stänga utrymmet och pumpa med 
länspumparna och försöka stoppa läckaget med, t.ex. en s.k. cementbox. 

Den stora slagsidan föregicks av en stor smäll - eventuellt orsakad av en kollision. Skrovet revs upp och flera 
vattentäta utrymmen under vattenlinjen vattenfylldes vilket innebar plötslig slagsida åt styrbord, vilket var 
precis vad som skedde. 

Tyskarna anger i sin rapport att hela styrbordssidan och styrbordsbotten är tillgänglig för ROV-undersökning, 
dvs ligger över lerbotten, men säger vidare att alla videofilmer som skulle visa det eventuellt skadade området 
är bortklippta! Den rostskada i botten som tyskarna identifierat på filmerna har tydligen inte observerats av de 
personer som klippte filmerna. Filmerna visar vidare att rostskydds- och antifouling-färg på undervattenskrovet 
är av urusel kvalitet, och tyskarna undrar när fartyget senast skyddsmålades i botten. Det meddelas t.ex. inte i 
slutrapporten (5). Ej heller meddelas när skrovplåtarna tjocklekmättes senast (vilket är rutin och borde finnas 
dokumenterat). 

VATTEN PÅ BILDÄCKET - ÖPPEN AKTERRAMP 

Emellertid, den tyska rapporten koncentrerar sig mest på visir och bogramp. Det anges att dessa var i uruselt 
skick och läckte. Den tyska rapporten anger att vatten kontinuerligt läckte in genom rampen och in/ut på 
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bildäcket i hårt väder. Detta vatten rann akterut på styrbordssidan och borde i princip ha runnit ut genom de 
elva avloppen i sidan. Men tyskarna kommer med en ny uppgift, som aldrig tidigare meddelats, dvs att 
styrbords akterramp hade öppnats (!) för att släppa ut vattnet på bildäck. Avloppen var tydligen stängda. 

Bevis för att styrbords akterramp var öppen meddelas: dels hörde passagerare hydraulpumpen som höll 
rampen halvöppen, dels kan man se på videofilmer av vraket att styrbords akterramp är delvis öppen. Den 
öppna akterrampen noterades naturligtvis av dykarna vid undersökningen den 2-4 december 1994 vilket dock 
inte redovisades av varken dykledning (Rockwater AS), uppdragsgivare (Johan Franson- sjöfartsverket) eller 
kommissionen 1.16. Mer om denna dykning nedan. 

Författarens reflektion om den öppna akterrampen är följande. Om vatten kontinuerligt läckte in vid förrampen 
och samtidigt länsades ut via en halvöppen akterramp borde ett visst antal ton vatten kontinuerligt befinna sig 
ovanpå bildäcket. Eftersom fartyget stampade och rullade borde detta vatten ha skvalpat runt - fram och 
tillbaka och i sidled ovanpå bildäcket på styrbordssidan. Fartyget hade, säg 1 grads, permanent slagsida åt 
styrbord och 0.5 meter aktertrim (cirka 0.2 grader). Det innebär att cirka 40-50 ton vatten kunde permanent ha 
befunnit sig mellan för och akterramp och skvalpat fram och åter. Det verkar kanske mycket men är i själva 
verket mindre än 10 centimeter vatten i själva styrbordssidan. 

Tyskarna inkluderar en mycket intressant observation i sin rapport. En svensk lots som kom ombord på en 
tidigare resa har meddelat att han just klev i cirka 10 centimeter vatten innanför lotsdörren (som sitter cirka 60 
cm över bildäcket). Det innebär att oskicket med vatten ovanpå bildäck var rutin som inte åtgärdades. 

En ytterligare reflektion är följande: Kommissionen måste ganska tidigt ha blivit informerad om att det var 
vatten ovanpå bildäcket även vid tidigare resor. Kommissionen beslöt då att censurera detta faktum (och alla 
andra uppgifter om att fartyget inte var sjövärdigt) men utnyttja det som orsak för hela olyckan! Naturligtvis 
visste Kommissionen inte då att mindre mängder vatten på bildäck inte var alltför allvarligt ur 
stabilitetssynpunkt eller att stora mängder vatten på bildäck leder till kritisk krängning, kapsejsning och 
flytande upp-och-ned 2.16. 

En ny uppgift ges om styrbords fenstabilisator som installerades åtta månader före olyckan. Vid installation var 
det en brand i utrymmet och installationen fick slutföras till sjöss. Det antyds att svetsarbetena i dockan inte 
avslutades korrekt. Tyskarna tror att styrbords fenstabilisator kunde ha brutits vid olyckan och skrovet hade 
rivits upp. Det borde ha kunnat kontrolleras vid dykundersökningen, men videofilmen där styrbords fena borde 
ha kontrollerats har tydligen klippts. 

MANIPULERAD DYKUNDERSÖKNING 

Tyskarna meddelar ytterligare nya uppgifter om svenska sjöfartsverkets dykundersökning den 2-4 december 
1994. Dykarna fann, som nämnt ovan, styrbords akterramp öppen, vilket inte meddelades 1.16. Men dykarna 
hade mycket annat för sig som censurerades. Mellan kl. 14.42-16.02 inspekterade tydligen dykaren S. Jessop 
saunautrymmet på däck 0. För att dölja detta faktum förfalskade man dykloggen (klippte bort uppgifterna för 
detta tidsintervall och presenterade en kopia av den klippta loggen). Vidare fanns det ett antal fridykare som ej 
dök från de nersänkta dykklockorna. Vad dessa fridykare gjorde kan ej anges. 

Vidare är det klart att dykarna skar bort sidoräckena på innerrampen (som hade hindrat rampen att 
överhuvudtaget dras öppen) (jfr 3.10). Anledningen var troligtvis ett försök av dykarna att öppna rampen. 
Räckena bärgades troligtvis upp på dykpråmen 'Semi I' men dumpades senare 250 meter rakt söder om vrakets 
akter (där 'Semi I' tydligen befann sig). Räckena filmades senare (av misstag?) på botten av en ROV och genom 
skickligt detektivarbete visar tyskarna att det faktiskt är räckena från rampen. 

Andra aldrig meddelade observationer från dykundersökningen är en oförklarad skada under babords 
bryggvinge, dvs 20 meter över vattenlinjen på den annars helt oskadade babordssidan (som ligger uppåt). 
Tyskarna vet ej hur den skadan uppkommit men kanske är det en ubåt som kolliderat med bryggvingen under 
vattnet vid ett senare besök. 
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Tyskarna konfirmerar också uppgiften i 1.16 att Johan Fransons dykare bröt sig in i flera hytter och letade (och 
fann?) en försvunnen väska. Tyskarna uppger namnet på ägaren. Det rör sig enligt uppgift om en rysk 
vapenhandlare. 

OLYCKSFÖRLOPPET - VISIRETS POSITION 

Tyskarna anger sitt olycksförlopp där visiret trillar av långt efter att slagsidan upppstått. Visiret skulle ha fallit av 
så sent som när framfarten hade stannat och när slagsidan var >90 grader, dvs visiret föll av vid sidan om 
vraket. Det innebär naturligtvis att alla finska uppgifter om vrak- och visirpositioner i slutrapporten (5) är/var 
felaktiga och att det uppgivna officiella olycksförloppet 1.9 är en förfalskning, som författaren redan 
misstänkt. Författarens olycksförlopp 2.25 - 2.26 är därför fel med avseende på visirets förlust, men 
författarens olycksförlopp är fortfarande giltigt med rättelsen att visiret hängde kvar tills fartyget sjönk. 

Just visirpositionen har alltid varit ett mysterium. Finnarna uppgav aldrig visirets position när det hittades i 
oktober 1994 och undersöktes och inte heller svenska marinen uppgav positionen när den undersökte visiret 
med ROV i mitten av november 1994. Visirpositionen blev inte klar förrän i december 1994 då svenska marinen 
rapporterade positionen av en boj som visirets position. Mycket märkligt 1.14 och 4.3. 

Ansvarsfrågan 

Den tyska rapporten visar klart att naturligtvis är inte varvet ansvarigt för olyckan, trots att Kommissionens 
huvudslutsatser i kapitel 21 i (5) är att just det av varvet felaktigt konstruerade visiret orsakade olyckan. 

Tyskarna pekar ut Olof Forssberg och Kari Lehtola 1.5 som huvudansvariga för Kommissionens manipulation i 
detta avseende. Tyskarna kan naturligtvis inte ange de bakomliggande orsaker som ledde till Forssbergs och 
Lehtolas försyndelser, men tyskarna är naturligtvis minst sagt förvånade över dels hur Kommissionen 
förvanskade alla uppgifter givna i god tro av varvet, dels hur just Forssberg och Lehtola utpekar varvet som 
skyldig till det största haveriet i Östersjön sedan andra världskriget. 

German Up-date February 2007 

The German Group of Experts has February 2007 up-dated its information at 
http://www.estonia.xprimo.de/start.html . 

It seems that the Germans have not studied the Heiwa Co information as there are no references to it (except 
in section Corrections of German report Chapter 8 where Heiwa Co is quoted as a major ferry operator in non-
European waters. Nevertheless the German info is interesting. They suggest that there is a big damage in the 
starboard superstructure side at fr. 140 but forget that the starboard pilot door is at frame 122 and that it 
later has been covered up with sand by divers. It is quite obvious that the starboard pilot door was in fact found 
open after the accident and that all access into the car deck space was done through that opening! 
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APPENDIX 10 - SKALL NYA UPPGIFTER OM EN SJÖOLYCKA BEDÖMAS? 

Remiss. Skall nya uppgifter om en sjöolycka bedömas? De flesta anser det! Men regeringen vill inte!  

Svenska regeringen - statsrådet Mona Sahlin - begärde i oktober 2000 yttranden från Statens 
Haverikommission (SHK) - Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - Stockholm, Chalmers Tekniska 
Högskola AB (CTH AB) - Göteborg, Styrelsen för Psykologiskt Försvar (SPF) - Stockholm, svenska, estniska och 
finska sjöfartsverken och SSPA AB - Göteborg om nya uppgifter om 'Estonia' inlämnade av Heiwa Co den 22 juni 
2000 och angivna i boken Katastrofutredning skall föranleda ny utredning eller bedömning av Estoniaolyckan. 
Följande utlåtanden har kring nyår 2000/2001 avgivits:- 

Björn Körlof, generaldirektör, SPF, 

'kan ej ta ställning till sanningshalt eller rimlighet av de faktiska uppgifterna' men rekommenderar 'att en 
genomgång görs av materialet och att former skapas för att svar lämnas så snart som möjligt'. 

Det var ju klart besked. Gör en officiell genomgång av Heiwa Cos material! 

Professor Olle Rutgersson, KTH, anser att 

'innehållet är ganska typiskt för Björkmans stil. Björkman lägger aggressivt fram en mängd olika 'fakta' som är 
svåra att kontrollera'. Emellertid - 'en kompletterande utredningsinsats som tar fasta på de frågor som inte fått 
plats i JAIC's rapport ... skulle kunna vara ett steg på vägen att återställa förtroendet för den 'officiella' 
hanteringen av Estonia-olyckan'. 

Ytterligare klart besked. Gör en kompletterande utredningsinsats av det som inte fått plats i slutrapporten! 

Chalmers Tekniska Högskola AB anser att boken Katastrofutredning 

'dokumenterar allvarliga brister i JAIC's slutrapport'. 

Naturligtvis krävde Chalmers en ny utredning! 3-0 för ny utredning. 

Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, SHK, och experten i Kommissionen, dr. Michael Huss, KTH, finner att 
boken Katastrofutredning 

'inte innehåller några väsentliga nya fakta som inte varit kända för JAIC vid haveriundersökningen'. 

och tillägger att boken Katastrofutredning 

'innehåller inte heller något som skulle kunna tyda på att JAIC inte tillräckligt beaktat alla tillgängliga fakta eller 
inte dragit rätt slutsatser av dessa fakta'. 

SHKs yttrande har föranlett ett svar. Man får lov att säga att det är märkligt att SHK inte kunde finna några nya 
uppgifter att utreda, men SHK är ju jävigt - SHK skrev (under) utredningen. 3-1 för ny utredning. 

Sjösäkerhetsdirektör Johan Franson och generaldirektör Jan-Olov Selén, Sjöfartsverket, anser att inte 

'något framförts i ... (boken Katastrofutredning), som enligt Code for the Investigation of Marine Casualities and 
Incidents (Res A.849 (20)) skulle leda en ny utredning'.  

Tydligen har Franson/Selén inte läst FN/IMOs resolution A.849 (20) men både Franson och Selén var jäviga 
och aktiva mörkläggare 1994-1997. 3-2 för ny utredning. 
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De säger också att 

'Sjöfartsinspektionen vill understryka att man i läckstabilitetssammanhang inte får räkna med en flytkraft i en 
överbyggnad på ett fartyg, om den inte är vattentät. Den är på färjor inte vattentät för där finns dörrar, som är 
lätta att öppna, där finns fönsterrutor som inte tål vattentryck etc. Det förhållandet att man inte får från 
säkerhetsmässiga utgångspunkter räkna med flytkraften i en överbyggnad utesluter emellertid inte att det 
faktiskt finns en sådan. Det gör det och bl.a. därför är haverikommissionens beskrivning av haveriförloppet 
mycket trolig'.  

Läsaren ombeds läsa 1.9 och 2.16, där detta uttalande analyseras. Naturligtvis fanns det ingen flytkraft i 
'Estonia's däckshus däck 4-9! Sjöfartsverkets yttrande har föranlett ett brev till Mona Sahlin och ett i stort sett 
likalydande brev till Näringsdepartemenets rättschef Åsa Kastman-Heuman och Sjöfartsverkets GD. 

SSPA AB anser att en ny utrednings behövs. 4-2 för ny utredning! 

En majoritet för ny utredning 

Fyra av sex svenska remissinstanser (en myndighet och tre tekniska institut) föreslår alltså att utredningen 
kompletteras, mm enligt förslagsställarna. Enbart två myndigheter - som själva var inblandade i 
olycksutredningen - avvisar förslaget. Det borde alltså vara självklart att en kompletterande utredning görs. 

Det finska justitiedepartementet har svarat på sjöfartsinspektionens vägnar men nämner ej boken 
Katastrofutredning i sitt svar. Man upprepar istället vad som redan meddelats författaren - 4.5 - att finska 

'regeringen har satt sig in i (slut)rapporten och anser haverikommissionens utredningsresultat för tillförlitligt. I den 
debatt som förts den senaste tiden rörande möjliga orsaker till förlisningen har inte framkommit sådana 
synpunkter som skulle ha rubbat denna uppfattning. Finlands regering har sålunda ingen orsak att skrida till 
åtgärder för att återöppna haveriutredningen'.  

Påtryckningar med oetisk metodik 

Man tillägger att 

'Justitiministeriet har med bedrövelse följt de händelser under vilka man försöker framta bevismaterial och utöva 
påtryckningar på regeringen med oetisk metodik'.  

Men eftersom finnarna inte yttrat sig om Katastrofutredning antar författaren att omdömet ej gäller boken. 
Naturligtvis utövar ej författaren 'påtryckningar på (finska) regeringen med oetisk metodik' - det är ett absurt 
yttrande av vilket justitieministerium som helst. Det kan tilläggas att finska 'Board of Accident Investigations' - 
'Kommissionen för utredning av storolyckor' är en del av finska justitieministeriet med gemensamma lokaler. 

Det estniska sjöfartsverket har ej svarat. 

Inga nya uppgifter av intresse angivna 

Den 19 april 2001 beslöt svenska regeringen med anledning av att inga nya uppgifter av intresse angivits t.ex. i 
boken Katastrofutredning att ingen ny utredning var nödvändig! MEN - regeringen beslöt att Styrelsen för 
Psykologiskt Försvar, SPF, skulle sammanställa uppgifter om M/S Estonia's haveri och besvara frågor, etc. Svar 
på alla frågor i Katastrofutredning kommer alltså i framtiden att besvaras av SPF (Vendela Dobson-
Andersson)! 

Man undrar naturligtvis varför inte fackförbund och försäkringsintressen inbjöds att uttala sig. Fackförbund 
anser nog att nya uppgifter om olyckor alltid skall utredas, så kanske därför tillfrågades de ej. Och 
försäkringsintressen som betalt för olyckan är naturligtvis intresserade att nya uppgifter utreds så att de 
slipper betala för nya olyckor. 
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Författaren förstår ej hur svenska regeringen med ovan remiss kunde konstatera att inga nya uppgifter angivits 
som föranleder ny utredning. Vi vet ju inte ens hur och varför 'Estonia' inte kapsejsade och flöt upp och ned 
som färjor med vatten i överbyggnaden brukar göra. Varför skedde inte följande? 

 

Varför 'Estonia' aldrig kapsejsade skall nu Styrelsen för psykologiskt försvar utreda. 
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'att det inte hade framkommit några omständigheter som visade att haveriförloppet på något väsentligt sätt hade avvikit 
från det som beskrevs i den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionens (JAIC:s) slutrapport.' 

Riksdagens Trafikutskott, november 2001  

  

APPENDIX 11 - KRAV PÅ NY UTREDNING AV M/S ESTONIAS FÖRLISNING 

Krav på ny eller fortsatt utredning av M/S Estonias förlisning framfördes i motionerna 2000/01:T622 av Tom 
Heyman (m), 2000/01:T631 av Rolf Åbjörnsson och Ulla-Britt Hagström (båda kd), 2000/01:T647 av Lars 
Ångström (mp), 2001/02:T374 av Henrik S Järrel (m) och 2001/02:T548 av Lars Ångström m.fl. (mp, s, m, kd, 
fp). I samtliga dessa motioner framhölls att den gemensamma haverikommissionens (JAIC:s) slutrapport har en 
rad allvarliga brister som påtalats av nationell och internationell expertis. Orsakerna till haveriet har enligt 
dessa motioner inte klarlagts. 

Tom Heyman framhöll i sin motion också att en ny utredning bör ledas av IMO eller någon annan internationell 
organisation. I de båda motioner som Lars Ångström stod bakom, som enda respektive första namn, 
underströks bl.a. att fartygets hastiga sjunkförlopp inte fått någon förklaring och måste studeras ytterligare. 
Samma krav återfanns i Henrik S Järrels motion, i vilken det också framhölls att en ny utredning kan behöva 
omfatta dykningar i undersökande syfte till vraket och att sådana i sin tur förutsätter beslut från svensk, estnisk 
och finsk sida om att häva gravfriden inom haveriområdet. 

Trafikutskottet beslöt att rekommendera avslag på samtliga förslag. Trafikutskottets medlemmar har tydligen 
inte läst Heiwa Cos hemsida. 

Utskottets förslag i korthet 

Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionsyrkanden med krav på en ny utredning av M/S Estonias 
förlisning. Utskottet hänvisar till att regeringen i april i år avslagit framställningar med samma krav. Därvid hade 
regeringen konstaterat  

att det inte hade framkommit några omständigheter som visade att haveriförloppet på något väsentligt sätt 
hade avvikit från det som beskrivs i den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionens 
slutrapport om förlisningen. 

Vid samma tillfälle hade regeringen också givit Styrelsen för psykologiskt försvar i uppdrag att insamla och 
sammanställa uppgifter med anknytning till M/S Estonias haveri samt med utgångspunkt i en sådan 
faktabank tillhandahålla allmänheten information och besvara frågor om förlisningen. 

Jämför reservation 15 (kd), (mp) och Tom Heyman (m). 

... 

Regeringens överväganden och beslut ifråga om en ny utredning av förlisningen 

Av propositionen framgår att regeringen den 19 april 2001 fattade flera beslut med anknytning till M/S Estonias 
förlisning ... . Samma dag beslöt regeringen sålunda att avslå framställningar från vissa intressegrupper och 
enskilda personer med krav på en ny utredning av förlisningen. I detta beslut konstaterade regeringen 

att det inte hade framkommit några omständigheter som visade att haveriförloppet på något väsentligt sätt 
hade avvikit från det som beskrivs i den gemensamma haverikommissionens (JAIC:s) rapport.  

Beslutet föregicks av ett remissförfarande, som omfattade vissa 
myndigheter och tekniska institut, samt ett flertal informations- och 

Det var bl.a. Heiwa Cos uppgifter som 
gick på remiss. Senare fick Heiwa Co 
kommentera remissvaren från bl.a. 
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samrådsmöten med företrädare för riksdagens samtliga partier. Hösten 
år 2000 hölls också ett informationsmöte med överlevande efter och 
anhöriga till avlidna i Estoniakatastrofen. 

Sjöfartsverket och Statens 
Haverikommission vilket gjordes i brev 
till regeringen den 20 februari 2001. Av 
brevet framgår ett stort antal 
omständigheter att de verkliga haveri-
och sjunkförloppen avvek från det 
uppgivna. 

Den 19 april 2001 fattade regeringen vidare - framhålls det i propositionen - beslut om ett uppdrag till Styrelsen 
för psykologiskt försvar (SPF). Styrelsen hade redan i oktober 1996 fått i uppdrag att vara statens organ för 
kontakter med anhöriga till förlisningens offer. Detta uppdrag utvidgades senare till att gälla även överlevande 
efter haveriet. Nu, den 19 april 2001, utvidgades uppdraget ytterligare. I det beslutet framhölls det naturliga i 
att förlisningen hade lett till frågor och spekulationer om dess orsaker och följder. Det är därför viktigt, 
betonades det, att god information lämnas om haveriet och att det finns möjlighet att få svar på olika frågor. 
Informationsbehovet kunde väntas kvarstå under lång tid. Uppgifter med anknytning till förlisningen bör därför 
sammanställas - sägs det i beslutet - på ett ställe för att bli lättare åtkomliga för allmänheten. Regeringen 
uppdrog mot den angivna bakgrunden åt SPF att insamla och sammanställa material med anknytning till 
haveriet samt att med utgångspunkt i en sådan faktabank tillhandahålla allmänheten information och 
besvara frågor om förlisningen. 

... 

Utskottets ställningstagande 

Som framgår av redogörelsen för regeringens överväganden och beslut i fråga om en ny utredning av 
förlisningen har regeringen den 19 april 2001 beslutat avslå framställningar därom. Regeringen konstaterade i 
sitt beslut  

att det inte hade framkommit några omständigheter som visade att haveriförloppet på något väsentligt sätt hade avvikit 
från det som beskrevs i den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionens (JAIC:s) slutrapport. 

Beslutet föregicks både av ett remissförfarande och av ett flertal informations- och samrådsmöten med 
företrädare för riksdagens samtliga partier.  

Regeringen har gett Styrelsen för psykologiskt 
försvar (SPF) i uppdrag att samla information med 
anknytning till M/S Estonias förlisning. I detta 
uppdrag ingår också att, med utgångspunkt i det 
händelseförlopp som beskrivs i JAIC:s slutrapport, 
komplettera faktamaterialet med ett exempel på 
hur fartyget i sjunkförloppets slutskede kan ha 
vattenfyllts. 

Vid utskottets sammanträde den 30 oktober 2001 
informerade statsrådet Mona Sahlin om regeringens 
beslut den 19 april 2001. Vid detta sammanträde 
lämnade också generaldirektören Björn Körlof en 
redogörelse för regeringens uppdrag till SPF. 

Med tanke på de många frågor som fortfarande 
ställs, inte minst med avseende på vattenfyllningen 
och sjunkförloppet, förutsätter utskottet att SPF 
bedriver sitt arbete skyndsamt. För den händelse SPF 
finner att något ytterligare område bör belysas, för 
vilket man saknar material, utgår utskottet från att 
SPF återkommer till regeringen. 

E-mail 20 december 2001. Dnr SPF E 8/01 

Anders Björkman 

... När det gäller arbetet med informationsbanken om M/S 
Estonias haveri så ligger det till så - som vi tidigare meddelat 
Dig - att ett arbete pågår med att inventera den mycket stora 
mängd material som finns på olika ställen i samhället. SPFs 
förhoppning är att informationsbanken ska kunna läggas ut 
och börja användas i slutet av 2002, utan att för den skull 
kunna betraktas som färdig eller innehålla "allt" material. 

Jag vill också gärna förtydliga den information som vi tidigare 
lämnat till Dig beträffande Disa Bymans uppdrag. Detta går 
ut på att medverka vid inventeringen av materialet, ett 
uppdrag som inte kommer att bli färdigt i år. Disa Byman 
arbetar alltså inte med att samla uppgifter om vattenfyllning 
och sjunkförlopp. Hur och när denna del av uppdraget 
kommer att hanteras kan jag inte ge svar på just nu. ...  

God Jul och vänliga hälsningar 

Göran Lindmark/SPFs informationschef 
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Utskottet anser mot bakgrund av det anförda att motionerna inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagens 
sida. De avstyrks därför. 

Ordförande, Monica Öhman (s), Vice ordförande, Sven Bergström (c), Ledamöter; Per-Richard Molén (m), Jarl 
Lander (s), Hans Stenberg (s), Karin Svensson Smith (v), Johnny Gylling* (kd), Tom Heyman* (m), Krister 
Örnfjäder (s), Lars Björkman (m), Monica Green (s), Inger Segelström (s), Stig Eriksson (v), Tuve Skånberg* 
(kd), Birgitta Wistrand (m), Mikael Johansson* (mp), Kenth Skårvik** (fp). Suppleanter; Claes-Göran Brandin 
(s), Jan-Evert Rådhström (m), Christina Axelsson (s), Lisbet Calner (s), Sture Arnesson (v), Magnus Jacobsson* 
(kd), Lars Elinderson (m), Anita Jönsson (s), Jeppe Johnsson (m), Berndt Sköldestig (s), Leif Jakobsson (s), Lars 
Ohly (v), Lars Gustafsson (kd), Elizabeth Nyström (m), Gunnar Goude (mp), Viviann Gerdin (c), Elver Jonsson 
(fp), Per Westerberg (m), Fredrik Reinfeldt (m), Helena Hillar Rosenqvist (mp), Nils-Erik Söderqvist (s), Lena 
Sandlin-Hedman (s), Eva Flyborg (fp). 

* har reserverat sig mot TU's betänkande - se nedan. 
** det är märkligt att Kenth Skårvik ej har reserverat sig mot TU's förslag att avslå en motion han själv skrivit 
under. 

En majoritet >85% av ovanstående riksdagsledamöter har tydligen inte ännu läst boken Katastrofutredning 
men det är ju aldrig för sent. De har tydligen istället tagit intryck av Mona Sahlin och Björn Körlof som den 30 
oktober 2001 meddelat Trafikutskottet att regeringen i ett beslut konstaterat 

att det inte hade framkommit några omständigheter som visade att haveriförloppet på något väsentligt sätt 
hade avvikit från det som beskrivs i den gemensamma haverikommissionens (JAIC:s) rapport.  

Det upprepas tjatigt tre gånger i betänkandet, trots att motsatsen anges i fyra motioner av fem olika partier! 
Riksdagens uppgift är att granska regeringens beslut och vad det grundats på. 

Regeringens beslut grundas i detta fall på förfalskade uppgifter från ett manipulerat remissförfarande. 

Det var tydligen ett av Björn Körlofs sista uppträdanden som GD för SPF. Sedan avgick han från den posten. 
Både Körlof och Sahlin glömde igen att ange att Sverige har signerat internationella konventioner som kräver 
utredning av nya fakta om marina haverier. 

Två gånger nämns att regeringens beslut har föregåtts av ett remissförfarande som omfattade uppgifterna i 
boken Katastrofutredning. Bara två myndigheter har de facto tillfrågats av regeringen - Statens 
Haverkommission och Sjöfartsverket. Haverikommissionen författade den förfalskade slutrapporten och 
Sjöfartsverket bistod med förfalskade uppgifter. Ingen svensk myndigheter har någonsin varit i kontakt med 
författaren vars uppgifter var föremål för remissbehandling. Samma myndigheter vägrar också konsekvent att 
besvara förfrågningar och olyckan och förslag till förbättrad sjösäkerhet. Istället har Statens Haverikommission i 
media beskyllt författaren för att vara ointelligent, ovetenskaplig och oresonlig. Motsvarande finsk myndighet 
har i svensk TV beskyllt författaren att försöka störta finska regeringen! Sjöfartsverkets (Johan Franson) 
inställning har publicerats i FinansTidningen i mars 1999: 

"Björkman har med på gränsen till manisk energi bombarderat omvärlden med sin i grunden konspiratoriskt grundade 
uppfattning om haverikommissionen och förlisningens orsaker. ... 
Företrädare för svensk sjösäkerhet, däribland jag (Johan Franson, sjösäkerhetsdirektör, Sjöfartsverket), väljer att syssla med 
annat, som vi bedömer som väsentligare för sjösäkerheten, än att debattera med Anders Björkman". 

Uppgifterna i Katastrofutredning kan ju knappast missförstås - trots det hävdar regeringen 

att det inte hade framkommit några omständigheter som visade att haveriförloppet på något väsentligt sätt 
hade avvikit från det som beskrivs i den gemensamma haverikommissionens (JAIC:s) rapport,  



643 
 

trots att JAIC inte ens beskrivit varför fartyget sjönk! Regeringen hävdar att alla nya uppgifter i stort sett stöder 
det officiella haveriförloppet, trots att t.ex. Agnefs uppgifter om överlevandes uppgifter avgivna efter olyckan 
totalcensurerats. 

En annan fråga är ju vad Riksdagens Trafikutskott har med Estonia's förlisning och sjösäkerhet att göra och 
varför det skall uttala sig - i ett budgetbetänkande - hur Riksdagen skall besluta om motioner i frågan. Att 85% 
av Trafikutskottet anser att Sverige skall strunta i internationella konventioner är olycksbådande. 

Trafikutskottet tycks istället tro att Styrelsen för psykologiskt försvar kan besvara de frågor som motionärerna 
ställt vilket också upprepas tre gånger i betänkandet. Styrelsen för psykologiskt försvar har ju av regeringen 
uppdragits att besvara de frågor som ställs om Estoniaförlisningen i boken Katastrofutredning. 

I detta uppdrag ingår också 

att, med utgångspunkt i det händelseförlopp som beskrivs i JAIC:s slutrapport, komplettera faktamaterialet 
med ett exempel på hur fartyget i sjunkförloppets slutskede kan ha vattenfyllts. 

Det är emellertid omöjligt. Det beskrivna olycksförloppet är 100% förfalskat och det är fysiskt omöjligt att 
rekonstruera det förloppet. 

Tyvärr svarar inte Styrelsen för psykologiskt försvar (engelsk text) på brev. Man hänvisar istället till Lyssenko 
(engelsk text)! En säger en person - Disa Byman - ej anställd av SPF utan egen konsult - sitter i dagarna och 
sorterar uppgifter som eventuellt kan besvara frågor om Estoniautredningen/olyckan och hur fartyget i 
sjunkförloppets slutskede kan ha vattenfyllts. Samma Byman som skrev SPF rapporten 'Att kommunicera med 
drabbade människor' - ett sällsynt obehagligt dokument fyllt av halvsanningar och undanglidningar. Byman har 
naturligtvis inga kunskaper om varför fartyg flyter och sjunker. 

Frågan kvarstår 

Frågan varför inte Riksdagen kan be en oberoende sjösäkerhetsteknisk expertgrupp att granska de nya 
uppgifterna om Estonia's förlisning kvarstår. Sverige har skrivit under internationella konventioner att nya 
uppgifter skall granskas korrekt, sakligt och opartiskt med klara motiv och slutsatser av teknisk expertis - inte 
i ett suspekt remissförfarande organiserat av regeringen. 

Orsaken till regeringens manipulationer är naturligtvis att ledningen för Statens Haverikommission (gd Ann-
Louise Eksborg) och Sjöfartsverket (gd Jan-Olof Selén och sjösäkerhetsdirektör Johan Franson) var med om 
att manipulera Estoniautredningen. Alla tre fick sina ämbeten av regeringen efter olyckan - sannolikt enbart 
med detta i tankarna. De har därefter konsekvent angivit felaktiga och missledande uppgifter om Estonia och 
olyckan. I princip har Eksborg och Franson inte sagt ett sant ord om Estonia sedan de tillträdde sina poster. 
Ett stort antal andra ämbetsmän och tekniska experter har tvingats spela med. Eksborg vet inget om 
olycksutredningar och Franson inget om sjösäkerhet. Däremot vet de hur man manipulerar dessa frågor. 
Styrelsen för psykologiskt försvar har aldrig reagerat. 

Hedersamma reservationer mot TU's förslag 

Nedan ur TUs protokoll från utskottsmötet: 

MOTIONER OM ESTONIA  

Mikael Johansson (mp) yrkar att motioner om Estonia inte skall behandlas i avsnittet Sjöfart i TU:s 
budgetbetänkande 2001/02:TU1 utan i ett särskilt betänkande under våren 2002. 

Utskottet beslutar att motionerna skall behandlas i budgetbetänkandet. 
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Anmäls skiljaktig mening av 
Johnny Gylling (kd), Tom Heyman (m), Mikael Johansson (mp) och Magnus Jacobsson (kd). 

Vidare följande reservation ur betänkandet: 

Ny utredning av M/S Estonias förlisning (punkt 35) av 
Johnny Gylling (kd), Tom Heyman (m), Tuve Skånberg (kd) och Mikael Johansson (mp).  

Förslag till riksdagsbeslut 

Vi anser att utskottets förslag under punkt 35 borde ha följande lydelse: 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som framförs i reservation 15. Därmed bifaller 
riksdagen motion 2001/02:T458 samt bifaller delvis motionerna 2000/01:T622, 2000/01:T631, 2000/01:T647 
och 2001/02:T374. 

Ställningstagande 

Som framhålls i motion 2001/02:T458 har den för Estland, Finland och Sverige gemensamma 
haverikommissionens (JAIC:s) slutrapport om förlisningen en rad allvarliga brister som äventyrar 
trovärdigheten i hela utredningen. Det finns ett antal besvärande frågetecken som en seriös utredning måste 
kunna ge svar på. Dessa gäller bl.a. sjövärdigheten, sjunkningsförloppet, dokumenterade hål i fartyget, 
vittnesmål från överlevande och filmmaterial från fartygets botten. 

En oberoende granskning av slutrapporten behövs enligt vår mening för att öka klarheten i orsakerna till 
Estonias förlisning. Endast härigenom kan rätt åtgärder vidtas i syfte att så långt möjligt förhindra att en 
liknande tragedi inträffar igen. 

Det är inte bara Sveriges rykte som sjöfartsnation som fått sig en allvarlig törn genom den bristfälliga 
Estoniautredningen. Om mindre seriösa sjönationer upplever att man inte längre ser så allvarligt på 
sjösäkerhetsregler och haveriutredningar kan det få förödande konsekvenser för internationell sjöfart och 
sjösäkerhet. I förlängningen riskerar den bristfälliga utredningen, och en politisk ovilja att skapa ökad klarhet, 
att urgröpa medborgarnas förtroende både för ansvariga myndigheter och för den parlamentariska 
demokratin. Ledamöterna i Sveriges riksdag har ett stort ansvar för att vända denna utveckling. 

Det finns därför en stor vinst i att låta en oberoende expertgrupp studera relevansen i den kritik av JAIC:s 
slutrapport som framförts av svensk och internationell expertis. Gruppen bör lägga fram förslag om vad som 
kan göras för att skapa ökad klarhet i de fall där kritiken anses vara befogad. 

--- 

Flerpartimotion 

Motion till riksdagen 2001/02:-mp959 ML 

av Lars Ångström m.fl. (mp, s, m, kd, fp) 

Estonia 

Förslag till riksdagsbeslut 

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta en internationell 
expertgrupp studera relevansen i kritiken av utredningen som framförts av svensk och internationell expertis. 
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2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gruppen bör lägga 
förslag på vad som kan göras för att skapa ökad klarhet i de fall där kritiken anses vara befogad. 

Inledning 

Estoniakatastrofen den 28 september 1994 kostade troligen 852 människor livet. Av dessa var 551 svenska 
medborgare. Det gör Estonias förlisning till den värsta civila sjökatastrofen som drabbat svenska medborgare 
någonsin. 

För den framtida sjösäkerheten är det helt avgörande att orsakerna till förlisningen såväl som 
händelseförloppet blir klarlagt. Vet man inte varför och hur katastrofen kunde ske, kan man heller inte dra rätt 
slutsatser eller vidta korrekta åtgärder för att samma katastrof inte skall kunna ske igen. Därför finns det 
reglerat i sjölagen att vid en fartygsförlisning ska en sjöförklaring avges. Avsikten är att samla fakta som kan 
förklara olycksförloppet.  

Allt av betydelse skall utredas 

I 8§ anges följande: Alla förhållanden som kan antas ha medverkat till händelsen eller vara av betydelse från 
sjösäkerhetssynpunkt skall utredas. Utredningen sker genom förhör med fartygets befälhavare och de 
medlemmar av besättningen och andra personer som antas kunna lämna någon upplysning i saken. Handlingar 
eller föremål som antas kunna tjäna till upplysning skall granskas. 

I 15§ anges följande om vittnesuppgifter: Var och en som har hörts skall bekräfta sin berättelse med ed, om 
inte laga hinder möter eller rätten i övrigt med hänsyn till omständigheterna finner att ed inte bör avläggas. 
Rätten skall före förhöret upplysa den som skall höras om hans skyldighet att avlägga ed och om edens vikt. Ed 
som avses i andra stycket har denna lydelse: "Jag N.N. bekräftar och försäkrar på heder och samvete att jag har 
sagt hela sanningen och intet förtigit, tillagt eller förändrat. " Polismyndighet kan i vissa fall bistå med 
utredningshjälp. 

I sådana fall stipuleras i 19§ att: För polismyndigheternas utredningar gäller bestämmelserna om 
förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken.  

Ingen sjöförklaring - IMO-konventioner ej följda 

Någon sjöförklaring av ms Estonia har dock aldrig avgivits. För speciellt svåra olyckor gäller särskilda mer 
omfattande bestämmelser som reglerar Statens Haverikommissions arbete. I Estonias fall tillsattes en 
internationell haverikommission (JAIC) med ledamöter från Sverige, Finland och Estland. Den kom att sakna 
folkrättslig status, den tillämpade inte nationella regler, vare sig svenska eller andra, inte heller följde den de 
aktuella internationella IMO-konventionerna. I realiteten kom den internationella haveri-kommissionen att 
fungera som tre separata utredningar. 

Motstridiga vittnesmål 

Den svenska delen hade därvid speciellt ansvar för just vittnesupptagningar. Den speciella ledamot som knutits 
till kommissionen just för vittnesmålen blev dock, av kommissionens ordförande, uttryckligen förhindrad att 
genomföra sin uppgift. Endast ett fåtal av besättningen hördes av kommissionen, inga passagerare fick lämna 
några uppgifter och inga förhör hölls under ed. De avgivna vittnesmålen är i många fall helt motstridiga, något 
som slutrapporten inte kommenterar. Den internationella haveri-utredningen präglas också av att sakna 
metodik och saknar spårbarhet i materialet för de slutsatser som dras. 

JAIC:s slutrapport presenterades efter 8 uppskov, den 3 december 1997. JAIC:s hävdar att Estonia var sjövärdig 
och sjönk till följd av att vågor slog loss bogvisiret som därvid drog ner bogrampen så att vatten kom in på 
bildäcket så att färjan sjönk. 

Sjunkförloppet ej klargjort 
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Huvudinvändningen mot JAIC:s haveriscenario är att fartyget omöjligt kunde sjunka på så kort tid som 25 
minuter om det endast kom in vatten på bildäcket. Estonia skulle snabbt ha slagit runt och förblivit flytande 
upp och ned. Idag medger även haveri-kommissionens förre ordförande att man inte lyckats klarlägga 
sjunkningsförloppet. 

Såväl regeringens ansvarige minister Mona Sahlin som haverikommissionens nuvarande ordförande Ann Louise 
Ekborg har under 2001 också medgivit, tvärtemot vad som fastslås i JAIC:s slutrapport, att fartyget inte var 
sjövärdigt. Underkännandet av JAIC:s slutrapport, den kanske viktigaste haveriutredningen i svensk historia, 
kommer inte från några få utan är omfattande och framförd av internationellt och nationellt respekterade 
organisationer och experter. 

Sveriges Fartygsbefälsförening har genom dess VD Christer Lindvall skrivit,"...hela den samlade sjöfartsvärlden 
... har en annan uppfattning än Haverikommissionen. Det är inte ett fåtal experter som framfört kritik, praktiskt 
taget hela den samlade sjöfarts-världen både nationellt och internationellt har en annan uppfattning än den 
som redovisats av IHK. Det går inte bara att bemöta denna kritik med tystnad. Vi måste få veta sanningen." 

Internationella Transportarbetare Federationen har vid två tillfällen skrivit till regeringen och krävt en ny 
utredning. Dess ordförande Mark Dicksson har bland annat skrivit "... haverikommissionens arbete var en 
politisk uppgörelse, mer intresserad av att blidka stora ekonomiska intressen, än att identifiera 
omständigheterna kring haveriet". 

Kritik mot JAIC:s utredning har också framförts av den samlade svenska expertisen på sjösäkerhet, däribland 
från Chalmers i Göteborg, Kungliga Tekniska Högskolan och SSPA, i samband med en remissomgång. Samtliga 
anser att en ny eller kompletterande utredning måste göras för att skapa klarhet i Estonias förlisning. Professor 
Anders Ulvarsson på Chalmers formulerar bland annat kritiken så här: "JAIC (har) fört fram vilseledande 
information om fartygets skick inför sista resan..." och att "allvarliga brister i JAIC:s slutrapport äventyrar 
trovärdigheten i hela utredningen". 

Besvärande frågetecken 

Det finns ett antal besvärande frågetecken som en seriös utredning måste kunna ge ett svar på. 

- Sjövärdigheten: Många tidigare vittnesuppgifter har lämnats som tyder på icke oväsentliga problem med 
fartygets sjövärdighet bland annat i samband med den hamnstatskontroll som genomfördes timmarna före 
Estonias sista resa. Slutrapporten lämnar inga förklaringar i detta avseende utan hävdar att farttyget var 
sjövärdigt. 

- Sjunkningsförloppet: Om det endast kom in vatten uppe på bildäcket, varför kantrade inte fartyget och slog 
runt på grund av instabilitet? Hur kunde fartyget sjunka så snabbt om det endast kom in vatten på bildäcket? 
Slutrapporten lämnar ingen förklaring på detta. 

- Dokumenterade hål i fartyget: Det finns ett flertal fotografier på hål av olika storlek i fartyget. Har de 
uppkommit i samband med förlisningen och har de haft något med sjunkningsförloppet att göra eller inte? 
Slutrapporten lämnar ingen förklaring till detta. 

- Vittnesmålen: Förutom att JAIC:s ansvarige för vittnesmålen förhindrades utföra förhör med nyckelvittnen så 
känner ett stort antal överlevande inte igen beskrivningarna i JAIC:s slutrapport i relation till sina egna 
upplevelser. Slutrapporten lämnar ingen förklaring till dessa. 

- Filmmaterialet: Filmmaterial från fartygets botten har dokumenterat skrap- och deformationsmärken. 
Slutrapporten ger ingen förklaring till detta. 

Förhindra en liknande tragdi 
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Vi vill understryka att det viktigaste skälet till att öka klarheten i orsakerna till Estonias förlisning är att kunna 
vidta rätt åtgärder så att det om möjligt kan förhindras att en liknande tragedi inträffar igen. Detta har inte 
gjorts. Skulle en SAS jumbojet tappa en vinge och störta så duger det inte att konstatera att en vinge lossnade 
så att planet störtade. Ingen skulle drömma om att en minister eller ett parlament skulle försvara en sådan 
utredning med att i stora drag stämmer slutsatsen om att en vinge lossnat så att planet störtade. 

Urgröpt förtroende 

Det är inte bara Sveriges rykte som sjöfartsnation som fått sig en allvarlig törn genom den bristfälliga 
Estoniautredningen. Om mindre seriösa sjönationer upplever att sjösäkerhetsregler och haveriutredande inte 
längre ses så allvarligt kan det få förödande konsekvenser för internationell sjöfart och sjösäkerhet. Detta 
problem har Internationella Transportarbetare Federationen särskilt påpekat för regeringen. I förlängningen 
riskerar den bristfälliga utredningen och en politisk ovilja att skapa ökad klarhet att urgröpa medborgarnas 
förtroende både för ansvariga myndigheter och för den parlamentariska demokratin. Ledamöterna i Sveriges 
riksdag har ett stort ansvar för att vända denna utveckling. Det finns en stor vinst i att låta en internationell 
expertgrupp studera relevansen i kritiken av utredningen som framförts av svensk och internationell expertis. 
Gruppen bör lägga förslag på vad som kan göras för att skapa ökad klarhet i de fall där kritiken anses vara 
befogad. 

--- 
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"Regeringen har ingen anledning att ifrågasätta den internationella haverikommissionens slutrapport. Ingenting nytt har 
framförts som skulle kunna ligga till grund för ett beslut om en förnyad haveriutredning".  

Mona Sahlin - 15 september 2000 - till anhöriga  

"Regeringen konstaterar att det inte har framkommit några omständigheter som tyder på att haveriförloppet på något 
väsentligt sätt avvikit från det som beskrivs i den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionens 
rapport. 
De alternativa orsaker till olyckan som framförts i skrivelserna (bl.a. boken Katastrofutredning) saknar, enligt de flesta 
remissinstanser som granskat dem, stöd i befintliga fakta. Det saknas därför anledning att tillsätta någon ny utredning eller 
återuppta den utredning som avslutats". 

Pressmeddelande 23 april 2001 - Regeringskansliet  

"När det gäller haveriförloppet hävdar jag fortfarande att regeringen tillsammans med de andra regeringarna inte har sett 
någon uppgift som tyder på att själva förloppet för haveriet som Haverikommissionen beskriver skulle vara felaktigt.  

Däremot finns det mycket funderingar om hur själva sjunkförloppet gick till, hur vattnet kom in, när, genom vilka dörrar, 
genom vilka fönster och genom vilka ventiler. Det finns tusentals varianter på sjunkförloppet, som det gäller att via 
forskning - regeringen avsätter nu resurser till det - lära sig mer om". 

Mona Sahlin - 13 december 2001 - till Riksdagen  

 

APPENDIX 12 - KRAV PÅ KOMPLETTERANDE HAVERIUTREDNING 

Om Estonia - krav på kompletterande haveriutredning - Riksdagsdebatt 13 december 2001 

Snabbprotokoll 2001/02:47 - Torsdagen den 13 december 2001 - Kl. 09.00 - 17.55, 19.00 - 21.44 

Den 13 december 2001 diskuterades en ny utredning av Estoniaolyckan i Sveriges Riksdag. Ingen person 
nämnde Heiwa Cos uppgifter att hela den officiella utredningen var rena bedrägeriet som beskrivs i länkarna 
till vänster: 

  

Anf. 2 MONICA ÖHMAN (s): 

Fru talman! ... 

När det gäller frågor som berör vägar, järnvägar, luftfart och grundläggande kassaservice samt frågan om en ny 
utredning av M/S Estonias förlisning tänker jag inte gå in på detaljer eller kommentarer om reservationerna, 
eftersom det kommer partikamrater från utskottet efter mig som tar upp dessa frågor. ... 

  

Anf. 3 PER-RICHARD MOLÉN (m): 

Fru talman! ... 

Jag kan också göra en kommentar med anledning av några motioner om Estonia. 

Det har väckts ett antal motioner om en ny utredning av Estonias förlisning som behandlas i 
budgetbetänkandet. Regeringen och riksdagens samtliga partier har samrått i frågan ett antal gånger och varit 
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överens. Samrådet har lett till att regeringen den 19 april i år har gett Styrelsen för psykologiskt försvar i 
uppdrag att samla information med anknytning till Estonias förlisning och bygga upp databaser som gör det 
möjligt att tillhandahålla så mycket som möjligt av den information som allmänheten efterfrågar. I uppdraget 
ingår också att med utgångspunkt i det händelseförlopp som beskrivs i JAIC:s slutrapport komplettera 
faktamaterialet med ett exempel på hur fartyget i sjunkförloppets slutskede kan ha vattenfyllts. 

Därmed, fru talman, borde motionärernas krav vara tillgodosedda. Jag yrkar med detta avslag på reservation 15 
i betänkande TU1. 

  

Anf. 11 JOHNNY GYLLING (kd): 

Fru talman! ... 

Fru talman! Jag vill förklara vad vi kristdemokrater vill med infrastruktur och transportpolitik både på kort och 
lång sikt. Tuve Skånberg kommer att tala för oss när det gäller vägar, Magnus Jakobsson när det gäller 
järnvägar, Lars Gustafsson när det gäller posten och Rolf Åbjörnsson när det gäller Estonia. 

  

Anf. 99 TOM HEYMAN (m): 

Fru talman! Från Posten går vi över till det dystrare ämnet Estonias förlisning. 

Jag besökte Amerika 1986. Tidigare samma år hade rymdskytteln Challenger exploderat vid starten inför många 
chockade åskådare - bland annat den skolklass som samlats för att se sin lärarinna som första civila deltagare 
medfölja på en rymdfärd. 

Det var en nationell katastrof. En haverikommission tillsattes och under de veckor som jag var där pågick 
kommissionens förhör. I direktsänd TV kunde envar intresserad följa dagslånga förhandlingar inför 
kommissionen där varje liten detalj granskades. Man lyckades till sist fastställa olycksorsaken och 
kommissionens rapport ledde till en fullständig omorganisation av hela NASA. 

De amerikanska myndigheternas hantering av Challenger står i bjärt kontrast till det arbete som den 
gemensamma kommissionen för Estoniahaveriet utförde. Kritiken mot den rapporten har också blivit så 
omfattande att ledamöterna själva inte längre vågar tro på sina resultat. 

Estonias förlisning väcker frågor inom tre områden, ofta glider dock frågeställningarna in i varandra. Det gäller 
sjövärdigheten, det gäller kommissionens arbete och det gäller de svenska myndigheternas agerande. 

Betydande brister 

Kommissionen hävdar i sin slutrapport att Estonia var sjövärdig vid avgången från Tallinn, trots att väldigt 
många uppgifter visar på betydande brister. 

Sverige hade åtagit sig ett ansvar att hjälpa Estland med en modern sjösäkerhetsorganisation. Uppdraget låg 
hos Sjöfartsverket och svenska inspektörer fanns på plats i Tallinn, befullmäktigade av den estniska regeringen 
att utföra inspektioner för den estniska statens räkning. 

Sjöfartsverket inspekterade också Estonia vid omregistreringen till estnisk flagg och vid det tillfället noterades 
ett sjuttiotal allvarliga brister. Bl.a. saknade Estonia giltiga certifikat. 
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Det finns inga noteringar om att dessa fel någonsin åtgärdades och ingen uppföljning gjordes uppenbarligen vid 
något av de sex tillfällen som Estonia genomgick hamnstatskontroller i Stockholm. 

Dagen före förlisningen genomförde två svenska inspektörer och åtta estniska en stor inspektion i Tallinn. 14 
allvarliga fel protokollfördes, flera så allvarliga att Estonia inte skulle fått lämna hamnen innan felen 
avhjälpts. Så skedde dock icke. 

Det i Tallinn upprättade protokollet överlämnades den 5 november i original till haverikommissionen, men 
denna åberopar i stället, i slutrapporten, en förfalskad kopia som bevis för att Estonia var sjövärdig. Hur denna 
förfalskning har tillkommit och vem som har genomfört den går inte att härleda, och ingen myndighet har 
längre någon möjlighet att granska haverikommissionens arbete. 

Denna gemensamma kommission bildades dagen efter haveriet. Den saknade folkrättslig förankring och har 
inte varit ansvarig inför någon. Den hade inget gemensamt kansli, inget gemensamt diarium och i dag finns 
inget arkiv. I praktiken kom kommissionen att bestå av tre fristående nationella utredningar. 

Regelverket sopades undan 

Det finns ett omfattande regelverk om utredning av fartygsolyckor i sjölagen. Det finns en speciell lagstiftning 
för den svenska haverikommissionens arbete, och det finns ett antal internationella IMO-konventioner som 
Sverige - och även Estland - har förbundit sig att följa, i det här fallet närmast A 440 och A 637. 

Hela detta regelverk sopades undan. Ingen sjöförklaring hölls och inga vittnesupptagningar skedde i domstol. 
Ingen som uttalade sig gjorde det under ed. De flesta inblandade hördes inte alls. Den person som speciellt 
anställdes av kommissionen för att sköta vittnesmålen blev uttryckligen förbjuden av kommissionens svenska 
ordförande att genomföra sin uppgift och lämnade därför kommissionen. 

Jag har svårt att tro att Olof Forssberg, den svenska ordföranden, misskötte utredningen av brist på kunskap. 
Han är en erfaren jurist. Men då uppstår frågan varför han agerade som han gjorde. I andra fall hade Olof 
Forssberg troligen blivit åtalad för tjänstefel, men nu har han i stället av regeringen utnämnts till lagman i Svea 
Hovrätt. 

Oklart var haveriet skedde - medvetet vilseledande information 

Båtens position och färdväg är en annan väsentlig fråga i varje haveri. Men när det gäller Estonia var det länge 
oklart var haveriet skedde. Under hand lämnades olika uppgifter. Den i slutrapporten redovisade färdvägen 
stämmer dåligt med andra vittnesuppgifter, och när båten återfanns lämnade den finska 
kommissionsmedlemmen Lehtola medvetet vilseledande information om fyndplatsen. Ingen som helst 
förklaring har lämnats till varför så skedde. 

Resan fram till haveriplatsen borde kunna klarläggas med den finska kustbevakningens radarplott, men just för 
denna natt och just för denna båt saknas alla positionsangivelser. De har försvunnit hos den finska marinen. 

Slutrapporten ger ingen rimlig förklaring till varför så har skett. 

Kommissionens teori baserade sig tidigt på ett brott i det s.k. atlantlåset. Låsbulten borde därför vara en av de 
viktigaste detaljerna som kunde styrka denna teori. Bulten bärgades också, men kastades tillbaka i havet av 
kommissionsmedlemmen Börje Stenström. Han var en erfaren tekniker och haveriutredare. Han undanskaffade 
inte bevismaterial av bristande kunskap, men dessvärre är han senare avliden så vi kan aldrig få veta varför han 
sände låsbulten tillbaka till havsbotten. 

Orimligt sjunkförlopp 

Det sjunkförlopp som kommissionen återger i slutrapporten och som baseras på teorin om det brustna 
atlantlåset har av en samstämmig nationell och internationell expertis dömts ut som helt orimligt. Inte ens 
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kommissionens egna ledamöter stöder längre denna teori, och enbart detta faktum motiverar fortsatta 
undersökningar. 

Också lastens sammansättning och stuvning är en väsentlig fråga i alla utredningar om sjöolyckor, speciellt i 
detta fall, eftersom det finns starka restriktioner på vilken sorts last som får föras i passagerarfärjor. 
Haverirapporten redovisar praktiskt taget ingenting. Estonias manifest upptog 38 lastbilar, men ytterligare två 
bilar fanns med ombord, en Scania med registreringsnummer AG 565, förd av en Gunnar Gobins, och 
ytterligare en Scania med nummer NRY 806, körd av Leo Sillanpää. Varför fanns inte dessa med på manifestet, 
vilken last hade de, hur tunga var de och varför sändes manifestet denna kväll inte med fax till tullen i Värtan, 
på det sätt som skedde vid alla andra avgångar? Frågetecknen kvarstår, slutrapporten lämnar inga besked. 

Under hösten genomfördes dykningar vid vraket av Sjöfartsverket. Dessa skedde på regeringens uppdrag, och 
officiellt angavs att verket skulle utvärdera möjligheterna till en bärgning. 

Det som skedde var något helt annat 

Det som skedde i verkligheten var något helt annat. Bl.a. genomsöktes fartygets brygga, men ingen identifiering 
av de påträffade personerna har publicerats. Det här har varit en central fråga i hela utredningen och ledde till 
att den estniske huvudordföranden Andi Meister lämnade kommissionen. 

Samtidigt med Sjöfartsverkets dykningar uppträder andra dykare vid vraket. Vilka var de? Vilka uppdrag hade 
de, och vem var deras uppdragsgivare? 

Slutrapporten ger ingen förklaring. 

Uppenbart är också att Sjöfartsverket ägnat mycket tid och stora kostnader åt att låta genomsöka ett antal 
hytter, där man bl.a. letat efter en dokumentportfölj tillhörig Alexander Voronin. Officiellt förnekar 
Sjöfartsverket genom Johan Franson all kännedom om dessa undersökningar, all kunskap om Alexander 
Voronin. Ändå kan man klart utläsa av bandutskrifterna att Sjöfartsverket lagt åtskilliga dyktimmar på detta 
uppdrag. Man fann uppenbarligen också portföljen, men vart tog den vägen och vad innehöll den som var så 
intressant? 

Vad är det för en dunkel sanning?  

Vad är det för en dunkel sanning som finns där nere på Finska vikens botten och vars framkomst till varje pris 
måste förhindras med dykförbud, med militär övervakning och med gravfridslag? 

Sedan slutrapporten kom har många nya uppgifter framkommit. Det krav på återupptagen utredning som 
ställs i IMO-konventionen A849, som också Sverige har undertecknat, uppfylls med råge. 

Därmed, fru talman, ber jag få yrka bifall till reservation nr 15. 

  

Anf. 100 CLAES-GÖRAN BRANDIN (s): 

Fru talman! Alltsedan den tragiska natten när M/S Estonia förliste har ärendet hanterats på regeringsnivå, 
tillsammans med företrädare för partierna i riksdagen. 

Inga nya omständigheter har framkommit 

I vårt betänkande hänvisar vi till följande: Den 19 april i år avslog regeringen framställningar om en ny 
utredning. Regeringen konstaterade att det inte framkommit några nya omständigheter. Det fanns inget som 
tydde på att haveriförloppet väsentligt avvikit från redovisningen i haverikommissionens slutrapport. 
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Beslutet föregicks av remissförfarande 

Detta beslut föregicks både av ett remissförfarande och ett flertal 
informations- och samrådsmöten med företrädare för riksdagspartierna. 

Regeringen har också gett Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, i uppdrag att 
samla in och sammanställa information om förlisningen. Med utgångspunkt i 
slutrapporten ska SPF komplettera faktamaterialet med ett exempel på hur 
fartyget kan ha vatttenfyllts. Vid utskottets sammanträde den 30 oktober 
informerade statsrådet Mona Sahlin utskottet om regeringens beslut den 19 
april. Då redogjorde också generaldirektör Björn Körlof för regeringens 
uppdrag till SPF. 

Det var bl.a. Heiwa Co's uppgifter 
som gick på remiss. Senare fick 
Heiwa Co kommentera 
remissvaren från bl.a. 
Sjöfartsverket och Statens 
Haverikommission vilket gjordes i 
brev till regeringen den 20 
februari 2001. Av brevet framgår 
ett stort antal omständigheter att 
de verkliga haveri- och 
sjunkförloppen avvek från det 
uppgivna. 

 
Fortfarande ställs många frågor kring Estonia, inte minst om vattenfyllningen och sjunkförloppet. Utskottet 
utgår därför från att SPF arbetar skyndsamt. Vi förutsätter också att SPF återkommer till regeringen om man 
finner att något annat område bör belysas. 

Fru talman! Jag sade inledningsvis att Estoniafrågan har hanterats på regeringsnivå tillsammans med 
företrädare för riksdagspartierna. Därför deltar jag inte i den fortsatta debatten utan överlämnar detta till 
statsrådet Mona Sahlin. Jag står också bakom Monica Öhmans yrkande i detta ärende. 

  

Anf. 101 Statsrådet MONA SAHLIN (s): 

Fru talman! Drygt sju år har gått sedan M/S Estonia förliste. Låt mig redan från början och ännu en gång säga; 
för det behöver sägas många gånger: Det begicks fel, och det har begåtts fel under dessa sju år. En del av de 
felen är av den arten att de inte går att reparera. En del av felen är sådana att de går att med arbete förändra. 
Men för allt som har skett under de här sju åren gäller en sak gemensamt, och det måste vi alla ta till oss: Det 
går att lära och att ärligt dra slutsatser för att förändra. Estonia har lärt oss mycket och kommer att fortsätta att 
göra det. 

Det här har redan påverkat sjösäkerhetspolitiken på många områden. Sjösäkerheten sedan den tragiska natten 
för drygt sju år sedan har förändrats. Det internationella samarbetet kring sjösäkerheten har förstärkts. Hur 
information ser ut om stora olyckor och katastrofer har förändrats. Hur man bemöter anhöriga och deras 
uppgifter vid stora katastrofer har förändrats. Hur man lyssnar och tar till vara överlevandes synpunkter och 
vittnesmål har också förändrats. Mycket har hänt, och mycket måste fortsätta att hända. 

Många frågor lever kvar 

Men det är också så att många frågor lever kvar. Jag är dessutom övertygad om att de kommer att fortsätta att 
göra det, och man måste fortsätta att ställa dem. Det finns ingen fråga som inte bör ställas och inte heller 
någon fråga som inte bör tas på allvar. 

Däremot tror jag att alla är väldigt medvetna om att många av de svar som finns - det hävdar jag inte minst 
apropå det senaste som vi hörde - inte godtas av alla. Det har varit och kommer att fortsätta att vara mycket av 
trauma runt Estonia. 

Det som jag vill koncentrera mig på i dag är att ge kammarens ledamöter en bild av hur arbetet nu ska fortsätta 
när det gäller de frågeställningar som regering och myndigheter har ett ansvar för. 

Till att börja med - och det är väl bekant för kammaren efter trafikutskottets betänkande och regeringens 
beslut i våras - har vi ännu en gång avvisat kraven på en ny utredning. Jag vill bara helt kort upprepa att det 
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bl.a. är så att Sverige inte bestämmer självt i denna fråga. Vi äger gemensamt både sorgen och ansvaret för 
fortsättningen för Estonia med framför allt Estland och Finland. 

Inga nya omständigheter att själva haveriförloppet inte finns godtagbart beskrivet 

Jag kan bara upprepa det som vi gemensamt fann i våras efter ännu en 
genomgång, nämligen att vi inte har sett några nya omständigheter som skulle 
tyda på att själva haveriförloppet inte finns på ett godtagbart sätt beskrivet i 
Haverikommissionens rapport. Däremot ser både regeringen och de partier som 
hela tiden har överlagt om detta att det är viktigt att gå vidare på flera av 
områdena. 

De är 25 händelser som bildar 
det officiella haveriförloppet!
De är alla obevisade och/eller 
felaktiga! Själva sjunkförloppet 
är naturligtvis ej beskrivet alls. 

Det handlar dels om utvecklingen inom sjösäkerhetsområdet, som måste förbättras på åtskilliga punkter, dels 
om att tydligt klargöra vilka sjösäkerhetsåtgärder som har vidtagits sedan Estonias förlisning så att också fler 
tydligt kan se vad som har hänt. Det handlar också om att ännu tydligare inte bara informera allmänheten om 
vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra framtida olyckor, men också visa på de fakta och uppgifter 
som finns så att fler kan söka efter svar och fortsätta att forska i det som fortfarande är oklart. 

Jag vill nämna några av de områdena. Bl.a. handlar det, som har nämnts tidigare, om den faktabank om 
Estonia, eller den nationella minnesbank om Estonia, som Styrelsen för psykologiskt försvar har fått i uppdrag 
att sammanställa. Den handlar inte bara om att kunna lämna relevant information om det som finns, kunskaper 
och fakta på många olika myndigheter och ställen, dvs. de ska finnas åtkomliga enkelt och tydligt. Det handlar 
också om att möjligheten kanske finns att få svar på fler av de frågor som ställs. 

Sjunkförloppets slutskede ... ska kunna vara klar till nästa höst 

T.ex. reses fortfarande många frågor runt själva sjunkförloppets slutskede, som jag också tänkte återkomma till 
lite senare. Därför kommer SPF:s faktabank att innehålla material om detta. 

De uppgifter jag har tyder på att faktabanken ska kunna vara klar till nästa höst. Det kommer att vara inte ett 
kortsiktigt arbete utan något som jag är övertygad om kommer att finnas kvar så länge jag lever och andas. 
Minnesbanken om Estonia är något som hela nationen behöver ha tillgång till och behöver lära av och om. 

En annan punkt där det har skett åtskilligt redan men där det absolut behöver ske mer i fortsättningen handlar 
om sjösäkerheten. Det gäller både forskningen om det som direkt hände vid förlisningen, men också om hur vi 
kan komma vidare med de svaga punkter som finns när det handlar om sjösäkerheten. 

Lära och förstå om sjunkförloppen 

Som kammaren väl är medveten om har bl.a. i detta syfte Vinnova, Verket för innovationssystem, fått i 
uppdrag att fördela resurser till forskning runt området, både under detta år och under de två kommande åren. 
Verket har hittills godkänt 13 ansökningar för en mängd olika områden. Koncentrationen nu har i första hand 
handlat om forskning runt de tekniska frågeställningarna, t.ex. om bogvisiret eller stabiliteten i fartyg. Det 
handlar t.ex. om att lära och förstå om sjunkförloppen, hur man vid den typen av katastrofer med hjälp av 
konstruktionsförändringar ska kunna hålla fartyg flytande i upprätt läge. 

Nästa omgång forskningsområden kommer att handla om evakueringssystem och livbåtar. Det kommer att bli 
aktuellt i början av nästa år. Inte minst detta område återkommer ofta, dvs. hur man vid den typen av olyckor 
ska få ett tryggare system med tillgång till livbåtar och evakueringssystem. Vi har alla på näthinnan hur detta 
brast å det förskräckligaste under Estonianatten. 

Forskningen behöver gå vidare, inte bara det som sker runt Vinnova utan också i fortsättningen. I detta syfte 
anordnades ett sjösäkerhetsseminarium under hösten detta år, där bl.a. EU-kommissionen, FN-organet IMO, 
nordiska sjöfartsmyndigheter, Vinnova, tekniska högskolor och anhörigföreningar deltog. Det var framför allt 
fyra områden där man konstaterade att man behövde komma längre. 
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Första området handlade om konsumentintresset för sjösäkerhet, dvs. resenärers förmåga och kunskap att 
bevaka om fartygen håller en hög sjövärdighetsnivå. 

Det andra området var säkerhetskulturen inom sjöfarten. Där finns det en hel del att lära av de yngre 
transportslagen, t.ex. luftfarten. Där finns mycket att göra både inom IMO och inom EU, t.ex. att inspektionen 
av fartygen verkligen fungerar. Frågan har berörts tidigare. 

Det tredje området var livräddningsutrustningen. Den måste förbättras, inte minst för hårt väderlag i vår del av 
världen. Här är det ofta väldigt kallt, och det spelar inte så stor roll om livräddningsutrustningen fungerar om 
man ändå dör av att ligga i kallt vatten under relativt kort tid. Alltså måste kraven på själva 
livräddningsutrustningen och evakueringssystemen vara väl anpassade till vår del av världen. 

Det sista området som seminariet pekade på handlade om forskningen om sjösäkerheten. 

Regeringen kommer att få en redovisning av seminariet under den här månaden. Det är ett ytterligare underlag 
för att gå vidare. Ingenting av detta är färdigt utan måste fortsätta att förändras. 

Nästa område jag vill nämna, som jag tycker nämns för sällan i diskussionerna om Estonia, är gravfridsavtalet 
och den mycket tydliga ambition som alla de tre länder som närmast berördes av katastrofen hela tiden har 
haft att få alla Östersjöns kustländer att ansluta sig till. 

För inte så länge sedan beslöt den litauiska regeringen att underteckna Estoniaavtalet. I nuläget är det Tyskland 
som står utanför. Regeringen fortsätter intensivt att försöka förmå Tyskland att ansluta sig, så att vi därmed har 
ännu en pusselbit i hur vi skyddar och bevakar Estonia som gravplats. 

Stockholmsöverenskommelsen 

Jag vill också nämna att EU-kommissionen i december i år kommer att lägga fram förslag till direktiv där det 
man kallar Stockholmsöverenskommelsen inkluderas i EG-lagstiftningen. Stockholmsöverenskommelsen tillkom 
som en direkt följd av M/S Estonias förlisning. 

Att komma till rätta med de allvarliga säkerhetsproblemen för roropassagerarfartyg 

Den handlade om att komma till rätta med de allvarliga säkerhetsproblemen för det man kallar för 
roropassagerarfartyg. Sverige är ett av de åtta länder som i februari 1996 tecknade överenskommelsen. Vi ser 
självfallet väldigt positivt på att EU-kommissionen nu lämnar förslag om hur detta ska inlemmas i hela EG-
lagstiftningen. 

Mycket fel och händelser som skett går inte att göra om 

Det här är den information och de frågeställningar där jag ville vara med i denna diskussion i kammaren i dag. 
Jag vill understryka att det hela tiden handlar om att ställa frågor och att vara oerhört medvetna om att svaren 
inte är godtagbara för alla eftersom mycket av de fel och händelser som har skett inte går att göra om. De fel 
som det går att dra lärdomar av måste hela tiden påverka hur vi ser på sjösäkerheten, på 
sjösäkerhetssystemen, på forskningen och på sjöfartspolitiken, så att Estonia på det sättet bidrar till att den 
olyckan inte ska upprepas - i den mån det går. 

  

Anf. 102 TOM HEYMAN (m) replik: 

Fru talman! Statsrådet uppehåller sig mycket vid själva haveriförloppet. Om bara faktabanken kommer till 
stånd kommer man att få klart för sig hur detta har skett. 

Det haveriförlopp som är beskrivet är teoretiskt omöjligt 
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Så blir det naturligtvis inte. Det haveriförlopp som är beskrivet är teoretiskt 
omöjligt för ett sådant haveri. Alla som har räknat på detta vet att båten inte 
kunde sjunka på detta sätt utan en vatteninträngning under bildäck. Det låg 
liksom inte i haveriförloppet. 

Beskrivningen av det officiella 
sjunkförloppet är baserat på en 
förfalskad plott och falska 
stabilitetsberäkningar! 

 
Därför blir hela faktabanken en tom gest eftersom Styrelsen för psykologiskt försvar inte har resurser eller 
kompetens att göra några alternativa beskrivningar. Man kan bara utgå från det material som finns. 

Stockholmsöverenskommelsen, som ministern åberopar, utgår också från det haveriscenario som innebar att 
båten tappade stabilitet genom vatten på bildäck. Men det var uppenbarligen inte problemet. Så sent som i 
dag kommer nya teorier om varför hon sjönk, nämligen genom att ventilationskanaler skulle ha brustit. Så är vi 
inne i en ny gissningstävlan, som inte blir färdigutredd därför att alla krav på ny utredning hela tiden avvisas. 

   

Anf. 103 Statsrådet MONA SAHLIN (s) replik: 

Fru talman! Jag måste på det bestämdaste protestera 
mot det sätt som Tom Heyman beskriver det på. Han 
använder en klassisk metod i retoriken som är 
förkastlig. Han säger: Alla vet. Alla experter är ense. 

Skillnaden mellan haveriförlopp och sjunkförlopp 

Det är inte sant. Det gäller att hålla reda på skillnaden 
mellan haveriförlopp och sjunkförlopp. Det handlar 
dessutom om att hålla reda på vad en 
haverikommission har för faktiska uppgifter. Att reda 
ut orsaken till ett haveri är Haverikommissionens 
uppgift. Det är en helt annan sak var ansvaret ligger. 
Det har aldrig varit och är inte heller en 
haverikommissions uppgift. 

När det gäller haveriförloppet hävdar jag fortfarande 
att regeringen tillsammans med de andra 
regeringarna inte har sett någon uppgift som tyder 
på att själva förloppet för haveriet som 
Haverikommissionen beskriver skulle vara felaktigt. 

Tusentals sjunkförlopp 

Däremot finns det mycket funderingar om hur själva 
sjunkförloppet gick till, hur vattnet kom in, när, 
genom vilka dörrar, genom vilka fönster och genom 
vilka ventiler. Det finns tusentals varianter på 
sjunkförloppet, som det gäller att via forskning - 
regeringen avsätter nu resurser till det - lära sig mer 
om. 

Sjunkförloppet enligt Sjöfartsverket (i svar till Björkman) 
"Björkman har med på gränsen till manisk energi 
bombarderat omvärlden med sin i grunden konspiratoriskt 
grundade uppfattning om haverikommissionen och 
förlisningens orsaker. 

... Problemet är emellertid att Björkman för andra människor 
framstår som saklig i det han säger, men han har med största 
sannolikhet helt fel. Björkman påstår helt kort följande. 
Estonia kan inte ha sjunkit därför att hon fick vatten på 
bildäck som haverikommissionen påstår. Fartyget har 
troligen sjunkit som en följd av läckage under vattenlinjen. 
Om olyckan gått till som kommissionen säger skulle nämligen 
fartyget ha slagit runt och flutit upp och ned. 
Grov generalisering 
Det Björkman bortser från är att Estonias däckshus är stort 
och har en indelning som gör att det inte momentant fylls när 
det krängs ned i vattnet. Björkmans hypotes bygger helt på 
den grova generaliseringen att däckshuset inte ens i ett 
inledningsskede ger ett tillskott till reservstabiliteten (sic). 
Däckshuset utgör under fyllnadsskedet en efterhand 
minskande rätande hävarm. 
Självklart rinner det ner vatten under bildäck 
Det betyder, mer lekmannamässigt uttryckt, att när fartyget 
lägger sig över på sidan hjälper däckshuset till att hålla henne 
flytande, men flytkraften blir sämre efterhand som fönster 
går sönder och dörrar trycks in och vatten därigenom 
kommer in också i däckshuset. Självklart (sic) rinner det ned 
vatten under bildäck (dvs i skrovet?) under detta skede, det 
finns nedgångar från däckshuset till området under bildäcket. 
Fartyget vattenfylls successivt och behöver inte alls slå runt 
180 grader. 
Haverirapporten ger ett väl genomtänkt och sakkunnigt 
intryck 
Den internationella haverirapporten om Estonia ger ett väl 
genomtänkt och sakkunnigt intryck. Jag har vid mina 
kontakter med utländska sjöfartsmyndigheter inte hört 
någon kritik framföras mot rapporten. ... Företrädare för 
svensk sjösäkerhet, däribland jag, väljer att syssla med annat, 
som vi bedömer som väsentligare för sjösäkerheten, än att 
debattera med Anders Björkman." 
JOHAN FRANSON Sjösäkerhetsdirektör 
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Båtar skall flyta upprätt 

Om ett haveri inträffar ska båtar som Estonia kunna 
hålla sig flytande i upprätt skick längre, så att det är 
möjligt att evakuera och rädda de människor som 
finns ombord. Jag påstår att det är felaktigt när Tom 
Heyman använder det fula greppet att säga att alla 
experter är överens. Regeringen försöker hålla sig till 
att se fakta och söka svar där man är osäker på fakta. 
Det är det vi koncentrerar oss på, både nu och i 
fortsättningen. 

Klargörande av Anders Björkman 

I 'haveriförloppet' vattenfylls överbyggnaden genom den 
öppna rampen, pga det påstått avslagna visiret. Vatten i 
överbyggnaden har i flera fall lett till omedelbar 
kapsejsning, dvs skrovet vattenfylls ej och färjan sjunker 
inte. 'Sjunkförloppet', dvs hur Estonia's vattentäta skrov 
vattenfylldes har aldrig klargjorts. Skrov vattenfylls 
naturligtvis inte när fönster i däckshus ovanför en 
vattenfylld överbyggnad krossas. Skrov vattenfylls oftast 
genom ett läckage - under vattenlinjen, vilket märkligt nog 
aldrig utretts. Skrovet har ej heller undersökts. Estonia 
kapsejsade aldrig - hon sjönk! Med 100% säkerhet var 
skrovet skadat. 

Anf. 104 TOM HEYMAN (m) replik: 

Fru talman! Jag vet inte vilka uppgifter ministern inte har tagit del av. Det har funnits gott om uppgifter som ger 
en helt annan bild än den här. 

Tidigare har kraven på en ny utredning hela tiden avslagits från Regeringskansliet med hänvisning till de 
anhörigas besked. Det här höll man på med ända fram till i våras, när plötsligt anhörigföreningen Agnef också 
började säga att det behövs en utredning som klargör detta. 

Jag har i dag fått ytterligare ett brev med posten. Det är från Odd Lundkvist och hans hustru. De inleder så här: 

"Den 28 september 1994 förliste M/S Estonia och 852 personer miste sina liv, vår dotter Charlotta är en av 
dem." 

En ny oberoende haveriutredning är den enda lösningen 

De avslutar brevet så här: 

"Efter sju år lever 'Estoniaaffären' fortfarande trots att man från officiellt håll på olika sätt försökt lägga 
locket på, den kommer inte att ta slut genom att ämnet ignoreras. Lösningen måste arbetas fram genom 
framsynta politiska beslut. En ny oberoende haveriutredning är den enda lösningen att få fram sanningen om 
Estonias förlisning." 

Det är också en anhörigröst, fru minister. 

  

Anf. 105 Statsrådet MONA SAHLIN (s) replik: 

Fru talman! Jag har träffat både Odd Lundkvist och många andra anhöriga åtskilliga gånger. Jag vet vad Odd 
känner och förstår honom. 

Jag vet också att "gruppen anhöriga" ser väldigt olika på vilka frågor som de litar på svaren på och om de vill se 
en ny utredning eller inte. Det gäller att förmå sig att se individer, och inte använda "gruppen anhöriga" i någon 
riktning. 

Någon försöker lägga locket på 

Här står vi i Sveriges riksdag och diskuterar detta. Jag har redogjort för en mängd uppgifter som regeringen 
arbetar med nu, initiativ som har tagits och forskning som inleds. Tom Heyman har mage att påstå att någon 
försöker lägga locket på eller försöker ignorera. Det är inte heller sant. 
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Diskussionen om Estonia måste fortsätta att föras 

Diskussionen om Estonia är oerhört viktig, och den måste fortsätta 
att föras, även i de frågor som jag i dag inte vet svaren på. Men ingen 
ska säga annat än, att efter alla de fel som har begåtts, är det ingen 
som försöker ignorera eller vara tyst i Estoniafrågan, utan vi försöker 
lära oss hur sjösäkerhetspolitiken ska se ut i framtiden och hur den 
ska förändras. Det är det ansvar som jag tycker är viktigast av allt. 

Enligt av regeringen utsedde Johan 
Franson, svensk sjösäkerhetsdirektör, väljer 
företrädare för svensk sjösäkerhet, 
däribland han själv, att syssla med annat, 
som de bedömer som väsentligare för 
sjösäkerheten, än att diskutera sjösäkerhet 
med Heiwa Co/Anders Björkman. 

 
Anf. 106 ROLF ÅBJÖRNSSON (kd): 

Fru talman! Till att börja med vill jag för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till reservation 15 under punkt 
35. 

Ett konstitutionellt fel 

Först och främst tycker jag att det är egendomligt att en sådan här sakfråga förs in under den allmänna 
budgetdebatten. En sådan här sak borde avhandlas för sig och på det viset få den belysning i debatten som den 
förtjänar. Det här är inget speciellt för just Estoniafrågan, utan det förekommer titt som tätt i övrigt också. Jag 
reagerar alltid med största ovilja och motvilja mot detta sätt att sköta saker och ting. Det är ett konstitutionellt 
fel. 

Haverikommissionens rapport är felaktig, vilseledande och otjänlig 

Sedan går jag över till själva saken. Vi har alltså reagerat på ett avgränsat område inom denna sak, och det 
gäller Haverikommissionens rapport. Vi misstänker på goda grunder att den i många avseenden är felaktig, 
vilseledande och otjänlig för sitt ändamål. 

Det är utomordentligt olyckligt när man får fram en sådan här produkt i ett offentligt sammanhang. Vi i de 
moderna västdemokratierna blir mer och mer varse vilken betydelse institutionerna har för ett lands utveckling 
och välstånd. I det här fallet är det naturligtvis väldigt tunga institutioner, eftersom det ytterst är regering och 
riksdag som är inblandade i ett utredningsförfarande som nästan till en del skulle kunna jämställas med ett 
rättsligt förfarande inom domstolsväsendets ram. 

Kraven på en sådan här utredning måste självfallet vara höga. Mot den bakgrunden är det naturligtvis väldigt 
viktigt att det här sköts på bästa sätt. 

Här har begåtts fel och misstag 

Nu har vi hört statsrådet Mona Sahlin medge att här har begåtts fel och misstag. Det är gott och väl att hon kan 
säga det. Det vore konstigt annars - vi människor gör fel och misstag. Men vi har också möjligheter att i mångt 
och mycket rätta till dem. 

Statsrådet ägnar rätt mycket tid åt olika aktiviteter som görs från regeringens sida och även från andra för att 
förbättra saker och ting med hänsyn till vad som har hänt. 

Det är naturligtvis utomordentligt värdefullt. 

Välgrundad kritik 

Men i det här sammanhanget skulle man egentligen vilja koncentrera sig på hur vi hanterar 
Haverikommissionens betänkande, som har utsatts för sådan avsevärd kritik - och som det förefaller en 
utomstående i många avseenden ganska välgrundad kritik. Jag kan inte förstå annat än att regeringen också är 
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inne på att detta nog inte är helt bra. Därför ger den myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar i uppdrag 
att samla in fakta och att hålla en faktabank tillgänglig. 

Jag och mitt parti har nog en känsla av att vi här söker någon form av sammanställning av det material som 
finns och en belysning av vad det materialet har för faktamässig innebörd om vad som har hänt såvitt man i dag 
kan komma fram med gällande kunskaper. Det ser inte ut som om denna myndighet ens skulle ha det 
uppdraget, utan det är mer fråga om något slags bibliotek. 

Detta är inte tillfyllest. 

En varböld i det offentliga samtalet 

Sverige måste äga frågan när det gäller att vi själva kan ta på oss att göra en kvalificerad genomgång av detta 
material utan att på något sätt kränka gravfriden eller över huvud taget beröra den sidan av saken. Detta är i 
stället ett administrativt och intellektuellt tekniskt arbete. Det borde vara fullt möjligt att göra detta, och även 
ganska behjärtansvärt. Om vi inte får till stånd denna form av genomgång så kommer nämligen den här frågan 
att leva sitt eget liv och bli något av en varböld i det offentliga samtalet. 

Det är ganska svårt att förstå varför man inte kan ta detta steg. I och med detta verkar man komma en bit på 
väg, men ändå inte riktigt ända fram. Här sägs det i en mening som jag har väldigt svårt att förstå någonting om 
att myndigheten ska göra ett exempel på hur fartyget i sjunkförloppets slutskede kan ha vattenfyllts. Det låter 
väldigt konstigt - som om man gör något slags intellektuell övning med det värde det hava kan. Det är väl inte 
det som man egentligen är ute efter, utan man vill ju veta hur nära sanningen man kan komma. Det är det som 
vi som intressenter i den här frågan vill ha klarlagt. Det är möjligt att detta ligger bakom det hela, men att det 
inte riktigt går att ta till sig det med den här skrivningen. Det skulle i och för sig vara mycket intressant att få 
detta belyst, möjligen från utskottets ledamöter som kanske bättre kan begripa sig på skrivningen. 

Ett samlat utlåtande om alla fakta skulle kunna vara ett bra underlag  

Statsrådet Mona Sahlin talar mycket om forskning och om andra aktiviteter. Det är oerhört värdefullt och bra. 
Frågan är om inte just ett sådant här samlat utlåtande om alla dessa fakta skulle kunna vara ett bra underlag 
för fortsatt forskning. 

Med detta ber jag att få tacka för ordet, fru talman. 

  

Anf. 107 LARS ÅNGSTRÖM (mp): 

Fru talman! Ärade ledamöter i kammaren! Protokollsläsare! Det händer ibland att man får frågan varför det är 
så viktigt att söka ökad klarhet kring Estonias förlisning. Svaret på den frågan är att om man inte vet hur 
förlisningen och sjunkningsförloppet gick till så kan man inte heller vidta rätt åtgärder för att förhindra en 
liknande olycka i framtiden. Till stor del handlar alltså denna debatt och de frågor som ställs om den framtida 
sjösäkerheten. Det är precis detta som vi kan lära oss mycket om av det som hände för sju år sedan. 

Kritiken bygger på kunskap 

Den internationella haverikommissionens rapport, som presenterades 1997, gav en bild av hur det hela hade 
gått till. Jag trodde själv fram till för drygt ett år sedan att det var ungefär så det gick till - bogvisiret ramlar av 
och drar upp bilrampen, det kommer in vatten i fartyget och det förliser. Som de allra flesta människor i 
samhället noterade jag förvisso att det framfördes kritik i debattartiklar. Det gör det ju mot i stort sett alla 
större utredningar. Vi vet av erfarenhet att de som engagerar sig i sådana här utredningar är alltifrån 
rättshaverister till frustrerade anhöriga och privatspanare av olika slag. Jag hade uppfattningen att det här 
handlade om det ända till den dag då jag läste att kritiken kom från helt andra håll. När jag satte mig in i 
ärendet visade det sig att kritiken fördes fram från de tyngsta och mest välrenommerade skeppstekniska 



659 
 

institutionerna i det här landet - Institutionen för marin teknik på Chalmers i Göteborg, Institutionen för 
skeppsteknik på Kungl. Tekniska högskolan, Statens skeppsprovningsanstalt - SSPA, Sveriges 
Fartygsbefälsförening och Internationella Transportarbetarefederationen med fem miljoner medlemmar. Då 
förstod jag att detta är kritik som inte handlar om rättshaverister, frustrerade människor och privatspanare, 
utan detta är kritik som bygger på en helt annan kunskap om och insikt i de här frågorna. 

Haverikommissionens rapport har vilseledande information 

Jag har läst olika uttalanden. En välrenommerad professor på Chalmers hävdar att den internationella 
haverikommissionens rapport har vilseledande information. Från Sveriges Fartygsbefälsförening hävdar man 
att hela den samlade sjöfartsvärlden har en annan uppfattning om haveriförloppet än den internationella 
haverikommissionen har. 

De frågor som kanske har rönt störst uppmärksamhet är frågor som har förblivit obesvarade under dessa sju år. 
Det gäller delvis det som flera andra talare har varit inne på, dvs. sjunkningsförloppet. Hur kan ett fartyg som 
får in vatten högt uppe på bildäcket, ovanför vattenytan, sjunka så snabbt som på 35-40 minuter? Erfarenheter 
från andra bilfärjor, som den polska Jan Heweliusz och den engelska Herald of Free Enterprise, visar att 
fartygen slår runt så fort de får in vatten ovanför vattenlinjen. De kan sedan bli flytande i timmar eller t.o.m. i 
dagar. Vid andra fartygsolyckor, t.ex. Titanic eller den grekiska färjan Express Samina, sprang fartygen läck och 
fick in vatten under vattenlinjen. Då gick sjunkningsförloppet väldigt snabbt - på 25 minuter i det grekiska 
exemplet. 

Det är ett faktum att den internationella haverikommissionen inte har kunnat förklara hur Estonia kunde sjunka 
på så oerhört kort tid om det bara var så att det hade kommit in vatten uppe på bildäck. Man medger i dag att 
man inte kan förklara detta. 

Estonia var inte sjövärdigt 

Den andra stora frågan gäller fartygets sjövärdighet. Var fartyget sjövärdigt eller inte? Den internationella 
haverikommissionen hävdar i sin rapport att fartyget var sjövärdigt. Men så sent som i april i år hävdade 
statsrådet Mona Sahlin och den nuvarande ordföranden för Haverikommissionen Ann-Louise Ekborg att Estonia 
inte var sjövärdigt. 

Sjunkningsförloppet är inte förklarat 

All intellektuell hederlighet säger att just de två frågetecknen att sjunkningsförloppet inte är förklarat och att 
fartyget inte var sjövärdigt - tvärtemot vad den internationella haverikommissionen hävdar - borde föranleda 
nytt utredande eller kompletterande granskningar. 

Men utöver de här två tunga frågetecknen finns det en lång rad andra frågor som är obesvarade. Jag tänker 
bara nämna tre av dem som är ganska illustrativa, lättbegripliga och framför allt bevisbara. 

Skrovskador på fartygsvraket 

Den första är att det finns hål och olika former av skrovskador på fartygsvraket som inte nämns eller förklaras i 
den internationella haverikommissionens rapport. Det finns bilder. Senast i går lade jag på min egen hemsida ut 
bilder på hål och skrovskador som är av den karaktären att man undrar: Vad är det som har hänt här? Varför 
finns det här inte förklarat i den internationella haverikommissionens rapport? Har skadorna någonting med 
förlisningen att göra, eller hur har de annars uppkommit? 

Jag skulle vilja ställa frågan till Folkpartiet varför man inte vill bifalla förslaget om att granska kritiken på just 
den här punkten, mot att skrovskador och hål inte kommenteras i den internationella haverikommissionens 
rapport. 

Hamnstadsprotokollet redigerat 
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Den andra frågan är hamnstadsprotokollet. 

Timmarna innan Estonia lämnade Tallinn för sin allra sista resa genomfördes en besiktning, en s.k. 
hamnstadskontroll, av fartyget. Det var det svenska sjöfartsverket med estniska kolleger som i flera timmar var 
ombord på fartyget och i sina protokoll markerade en lång rad olika fel och brister på fartyget. Fem av dessa fel 
var av så allvarlig karaktär att de enligt internationella regler måste åtgärdas innan fartyget fick lämna hamn. 
Fartyget lämnade hamn utan att felen åtgärdades. 

I den internationella haverikommissionens huvudrapport har man publicerat hamnstadsprotokollet. Det 
märkliga med protokollet är att det svenska sjöfartsverkets brevhuvud är bortredigerat och att den spalt där 
notapparaten finns, som visar att fem av anmärkningarna var av så allvarlig karaktär att fartyget skulle 
förbjudits att lämna hamn, också är borttagen. Det kan man se om man jämför med originalprotokollen. Där 
finns anmärkningarna och Sjöfartsverkets logotyp med. Varför har det här dokumentet publicerats i den 
internationella haverikommissionens rapport? Ja, det vet vi inte, men vi vet konsekvensen av det. 
Konsekvensen är att det inte går att se det svenska sjöfartsverkets ansvar och att det inte går att se att fem av 
anmärkningarna var av sådan karaktär att fartyget skulle förbjudits att lämna hamn innan de åtgärdats. 

Det här är angeläget. Det handlar ju om fartygets sjövärdighet. Det var med hjälp av protokollet utan 
notapparat och utan brevhuvud som man hävdade att fartyget var sjövärdigt när det lämnade hamn. 

Jag vill då ställa frågan till Moderata samlingspartiet: Varför vill inte Moderata samlingspartiet att man ska 
granska kritiken på den här punkten för att komma till klarhet med varför protokollet ser ut som det gör i den 
internationella haverikommissions rapport. Det här är ju i allra högsta grad en ansvarsfråga. 

30 meter in på bildäck 

Den tredje frågan är det material som finns från bildäcket på fartygsvraket. 

I oktober och december 1994 filmade man dels med hjälp av dykare, dels med hjälp av en s.k. ROV-kamera. Det 
är en TV-kamera monterad på ett stort radiostyrt stativ, ungefär en gånger en meter. 

I den internationella haverikommissionen säger man att man aldrig var inne på bildäcket på Estonia. Svenska 
myndigheter har också förnekat att de varit inne på bildäcket. Men i min hand håller jag en av kopiorna på det 
officiella bildmaterialet från 1994. På bildmaterialet ser man hur kameran är inne på något som tycks vara 
bildäcket, och man hör kameraledningen säga: Vi är nu inne på bildäck. Vi rör oss inåt på bildäck. Man ser 
lastpallar, träpallar och cementsäckar, och man hör hur dykledningen hävdar att de har en överenskommelse 
om att inte gå längre in än 30 meter på bildäck. Varför är då detta intressant, och varför förnekar man att den 
här kameran har varit inne på bildäck? Ja, det finns ingen möjlighet för en ROV-kamera att ta sig in på bildäck. 
Det finns inga dörrar, och bilrampen är i det närmaste stängd med bara en 40-60 centimeters springa högst 
upp. Det innebär att den här filmen har tagits av en ROV-kamera som i så fall måste ha kommit in på något 
annat sätt, genom något hål. Något sådant hål nämns inte i den internationella haverikommissionens rapport. 

På det här filmmaterialet kan man också följa kamerans rörelser. Högst upp ser man tid i sekunder, timmar och 
dygn, man ser djupet i centimeter, man ser i vilken riktning kameran rör sig. Genom att följa sekund för sekund 
kan man på en bild rita in hur kameran rör sig. Även då kommer man fram till att den tar sig in underifrån på 
fartygets bildäck, där den rör sig i ett antal mönster och sedan tar sig ut igen. 

Vad är detta för hål? 

Jag är naturligtvis intresserad av att få svar på frågan: Vad är detta för hål? Hur har den här filmen tagits? 
Varför har man förnekat detta eller över huvud taget inte berört det i den internationella haverikommissionens 
rapport? För mig känns det angeläget att få svar på dessa frågor. Jag vill ställa frågan till det socialdemokratiska 
partiet: Varför är man inte beredd att bifalla förslaget i motion 458 om att granska kritiken på den här punkten 
för att få ökad klarhet? 
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Dykningar krävs ej - inga stora kostnader 

Fru talman! Jag har själv författat och varit medförfattare till två motioner. Den ena är motion T647 som är 
drygt ett år gammal och har bordlagts i över ett år. Där föreslås att man granskar - observera ordvalet - och inte 
utreder fem precisa områden för att öka klarheten. Det här är ett av de områden som jag anser att man bör 
granska. Inget av dessa fem yrkanden kräver några nya dykningar. Inget av dem medför några stora kostnader. 
Det är fullt möjligt att göra granskningarna utifrån det material som redan finns - filmmaterial och annat. Det 
märkliga är att i trafikutskottets betänkande bemöts inte något enda av dessa yrkanden med ett enda ord. Det 
kan också vara väldigt talande i och för sig. 

Granska relevansen i kritiken av utredningen 

Motion T458 handlar heller inte om att tillsätta en ny utredning, utan kraven i motionen, som alltså är en 
flerpartimotion, handlar om att man ska granska relevansen i kritiken av utredningen av Estonia som framförs 
av svensk och internationell expertis, dvs. den tunga välformulerade underbyggda kritiken som förs fram i 
Sverige och internationellt. 

Även här, fru talman, finner jag först och främst att i trafikutskottets betänkande bemöts inte detta krav över 
huvud taget. Jag har också funnit att man inte föreslår att motion T458 avstyrks. Den finns över huvud taget 
inte med i trafikutskottets betänkande. Jag vet inte om det innebär att vi ska behandla motionen i vår i stället, 
eftersom den inte finns nämnd och än mindre har bemötts i sitt konkreta yrkande. Vad jag har hört har heller 
inte trafikutskottet på sina sammanträden över huvud taget diskuterat argumentet för att granska relevansen i 
kritiken. Det här tycker jag kanske också är talande. 

Misstroende mot myndigheter och politiker 

Jag tror för egen del att den tystnad som jag tror att många upplever kring de här frågorna, professorers och 
institutioners väl underbyggda kritik och den politiska oförmågan att hantera de här frågorna, riskerar att leda 
till ett misstroende inte bara mot myndigheter utan också mot oss politiker. Det är vi som har ansvar. Jag tror 
att det här i förlängningen är negativt för samhället och tilltron till vår samhällsstruktur. 

I den här debatten kan jag hålla med om mycket av det som Mona Sahlin säger. Man kan inte få svar på alla 
frågor, och det finns många som aldrig blir nöjda med svaren. Men vissa frågor kan man få svar på. Jag menar 
att materialet finns. Det går att skapa större klarhet. Jag har heller inte under det här året hört ett enda 
argument mot att man skulle granska relevansen i den kritik som förs fram. 

Sökande efter ökad klarhet 

Jag menar att det här är viktigt. Antingen kommer man fram till att kritiken är obefogad, och då har vi problem 
inom en lång rad institutioner i Sverige. Det är professorer och sjösäkerhetsmänniskor som i så fall tydligen är 
inkompetenta, och det bör belysas. Det är ett allvarligt problem. Eller så kommer man fram till att en del av den 
här kritiken är relevant. Då tarvar det en granskning och ett sökande efter ökad klarhet. Det kan ju inte vara så 
att det både är irrelevant och relevant. Det måste vara antingen eller. 

Jag har som sagt fortfarande inte hört, varken från trafikutskottet i dess betänkande eller i den här debatten 
eller från statsrådet, ett enda argument för att man inte skulle granska relevansen i kritiken. Varför kan vi inte 
få höra något sakligt skäl till detta? 

Med det här, fru talman, vill jag yrka bilfall till reservation 15. Jag hoppas också att jag kan få svar på de frågor 
jag ställde till Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna. Förvisso är även ett uteblivet svar ett svar. 

  

Anf. 108 Statsrådet MONA SAHLIN (s) replik: E-mail 20 december 2001. Dnr SPF E 8/01 
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Fru talman! Jag ville bara ge en kort kommentar till 
Lars Ångström, som flera gånger säger att "man" 
borde granska osv. Det här är ett av skälen till att 
regeringen också har sagt att vi nu måste samla ihop 
alla de uppgifter som finns - det gäller filmer, 
rapporter och material från myndigheter och andra - i 
en bank, Lars Ångström. Då kan "man" granska, 
jämföra och dra slutsatser. 

Inget lock ska ligga på 

Det är just för att komma längre i detta som vi öppnar 
denna faktabank, som Styrelsen för psykologiskt 
försvar ansvarar för. Den kommer att vara öppen för 
alla. Inget lock ska ligga på. Möjligheten att granska för 
"man", för väldigt många "man", ska finnas där. Så får 
vi se vad det leder till och om vi hittar andra sätt att 
komma längre i frågeställningarna efter det. Det är 
självfallet också regeringens önskan och ambition. 

Anders Björkman 

... När det gäller arbetet med informationsbanken om M/S 
Estonias haveri så ligger det till så - som vi tidigare 
meddelat Dig - att ett arbete pågår med att inventera den 
mycket stora mängd material som finns på olika ställen i 
samhället. SPFs förhoppning är att informationsbanken ska 
kunna läggas ut och börja användas i slutet av 2002, utan 
att för den skull kunna betraktas som färdig eller innehålla 
"allt" material. 

Jag vill också gärna förtydliga den information som vi 
tidigare lämnat till Dig beträffande Disa Bymans uppdrag. 
Detta går ut på att medverka vid inventeringen av 
materialet, ett uppdrag som inte kommer att bli färdigt i år. 
Disa Byman arbetar alltså inte med att samla uppgifter om 
vattenfyllning och sjunkförlopp. Hur och när denna del av 
uppdraget kommer att hanteras kan jag inte ge svar på 
just nu. ...  

God Jul och vänliga hälsningar 

Göran Lindmark/SPFs informationschef 

 
Anf. 109 LARS ÅNGSTRÖM (mp) replik: 

Fru talman! Det låter kanske bra att samla ihop all information och alla fakta i en minnesbank, men det är inte 
så att en minnesbank med automatik också producerar svar på de frågor som förts fram från olika institutioner, 
professorer och andra sakkunniggrupper. Det krävs en kompetens för att kunna dra slutsatser av ett material 
som ofta är av teknisk karaktär. Ofta är det ett väldigt komplext material. Bara filmmaterialet upptar ett antal 
hundra timmar, tror jag. Det krävs naturligtvis en oerhörd kompetens för att kunna granska det och dra 
slutsatser av vad det är man ser. 

Öka klarheten med en grupp av oberoende sakkunniga, människor 

Om det är så som statsrådet säger, och det hoppas jag att det är, att regeringen vill öka klarheten i det här, då 
måste man tillsätta en grupp av oberoende sakkunniga, människor som inte var involverade i tidigare utredning 
och som inte har ekonomiska intressen åt något håll utan som är oberoende och sakkunniga i de här frågorna. 

Uppdraget ska vara just att granska ett antal precisa frågor, inte att granska en helt oöverskådlig mängd fakta 
som finns i en minnesbank utan att leta fram ett litet antal relevanta, välformulerade frågor som har förts fram 
från Chalmers, KTH och olika internationella sjösäkerhetsorganisationer. Då kan man få svar på ytterligare ett 
antal frågor, det är jag helt övertygad om. Där håller jag med Mona Sahlin. Men det kräver som sagt mer än att 
bara samla allt i en oöverskådlig hög. Det kräver kompetens. 

  

Anf. 110 HENRIK S JÄRREL (m): 

Fru talman! Trafikutskottets betänkande 1 och 2 handlar om utgiftsområde 22, Kommunikationer samt 
infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. I detta budgetbetänkande har man också lyckats 
smyga in frågan om fartyget M/S Estonias förlisning. Först vill jag därför säga några ord om formfrågan. 

Det handlar visserligen om vissa framtida kostnader med anledning av fartygets förlisning, men den långt större 
frågan handlar om huruvida alla faktiska kort rörande den verkliga orsaken till fartygets hastiga sjunkförlopp 
kommit upp på bordet och synats i sömmarna med sanningens ljus. I förlängningen, fru talman, handlar det här 
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om att förbättra säkerheten för sjöfarande och i görligaste mån också undvika olyckor av detta och liknande 
slag i framtiden. 

Att därför förvisa en av vår tids värsta fartygskatastrofer, som krävde minst 852 människors liv, till närmast 
en liten not, eller i varje fall ett synnerligen tunt avsnitt, i ett budgetbetänkande vittnar enligt min mening 
inte bara om sviktande omdöme och bristande empati eller, låt mig kalla det, pietet. Det vittnar också om att 
man i det längsta vill skydda någon, något eller några intressen och dölja omständigheter som inte skulle må 
bra i, eller av, offentlighetens ljus. Frågan är just bara vad, vem eller vilka - och egentligen också varför. 

Respektlöshet mot de omkomna 

Det är mystiken kring dessa frågor som samtidigt är både utmanande och kittlande. Varför dessa 
dämpningsåtgärder? Är det verkligen, handen på hjärtat, bara av ädel omsorg om de anhöriga? Frågan om M/S 
Estonia borde därför ha behandlats i ett särskilt, välberett, utskottsbetänkande. Jag tvekar därför inte att hävda 
att den nu anvisade ordningen närmast är att anse som en respektlöshet mot de omkomna och deras nära och 
kära, men också mot dem som hade lyckan att överleva detta fasansfulla haveri och rentav även mot framtida 
färjeresenärer. Att man inte är benägen att se allvarligare på sjösäkerhetsaspekten i Estoniaolyckan än så 
framstår i mina ögon närmast som nonchalant och illavarslande. 

Fru talman! Det handlar inte bara, eller främst, om Estonia. Den som till äventyrs fortfarande efter sju år tror 
att Estoniadebatten, eller rättare sagt den uteblivna debatten, bara handlar om Estonia har fel. Få medborgare 
i Sverige, vare sig politiker, journalister eller andra, torde väl ha kunnat undgå att konstatera att ansvariga inom 
regering och myndigheter lagt locket på för all debatt som på något sätt kan anknytas till Estonias förlisning. 
Motiven för detta återkommer ideligen i två skepnader. Antingen hänvisas det till gravfrid eller också upprepas 
mantrat "inga nya fakta har presenterats". 

Detta har hittills varit ganska verksamma ord för att förhindra, eller om man så vill motverka, de starka krafter 
som underkänt den internationella haverikommissionens, alltså Joint Accident Investigation Commissions, 
Estoniautredning. 

Internationellt görs som regel i frågor som rör katastrofer, vare sig det handlar om terrorism eller olyckor, allt 
som står i människans makt för att utreda, analysera och undanröja risken för att nya terrordåd eller olyckor 
ska kunna ske. Lika stort engagemang och lika mycket energi läggs ned på att finna eventuella skyldiga när så är 
påkallat. Man ska bara påminna om t.ex. Göteborgskravallerna, de minutiösa utredningar och analyser som 
görs efter de fruktansvärda terroristangreppen i USA den 11 september i år eller för den delen 
haveriutredningen kring olyckan med den ryska ubåten Kursk, som för övrigt för en tid sedan lyckosamt 
bärgades på ett större djup än det som Estonia råkar ligga på. 

Varken orsaken till haveriet eller ansvarsfrågan har klargjorts 

Sju år efter förlisningen kan vi konstatera att varken orsaken till haveriet eller ansvarsfrågan har klargjorts på 
ett nöjaktigt sätt. Något närmare engagemang från de ansvarigas sida för att råda bot på detta tycks inte heller 
kunna noteras. Däremot tycks det finnas ett starkt intresse inom regering, trafikutskott, myndigheter och 
medier att medverka vid, eller rättare sagt motverka, de försök som görs för att klarlägga omständigheterna 
kring katastrofen. 

Det är därför uppenbart att hela denna fråga egentligen handlar om något annat än M/S Estonia. Vad det i 
stället handlar om är att grundläggande demokratiska värderingar och ställningstaganden har kommit i kläm 
som en följd av att Estonias efterspel handlagts inkompetent. Den givna följdfrågan är: Hur kan det då ha 
gått så illa? Det finns egentligen bara tre alternativ. 

Det pågår en mörkläggning 

Det första alternativet är att det pågår en mörkläggning. Men att bara antyda en sådan misstanke placerar 
oeftergivligt budbäraren i facket konspiratör. 
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Det andra alternativet är att utredningen och efterspelet skötts påtagligt inkompetent av majoriteten av de 
inbladade och ansvariga. Ett sådant påstående avvisas med att budbäraren är en besserwisser. 

Det tredje alternativet är en kombination av dem båda, nämligen att det under hela utredningen och dess 
efterspel pågått en mörkläggning av inkompetens från en rad inblandade aktörer. För att vinna trovärdighet i 
ett sådant påstående måste man dock titta lite närmare på omständigheterna kring utredningen och 
efterspelet samt naturligtvis även titta på vilka konsekvenser detta för med sig på ett brett politiskt och 
samhälleligt plan. 

Det är ett faktum att M/S Estonia ägdes till hälften av estniska staten och till hälften av ett svenskt företag, 
Nordström & Thulin. Båda parter var representerade i Haverikommissionen, där dessutom esterna satt på 
ordförandestolen. 

Fartyget seglade med felaktiga certifikat 

Det är ett faktum att fartyget seglade med felaktiga certifikat, godkända av finska, svenska och estniska 
sjöfartsmyndigheter. Samtidigt var de delaktiga och representerade i Haverikommissionen. Det är ett faktum 
att Estonia seglade med ett stort antal felaktiga dokument, direkt avgörande vid en nödsituation, exempelvis 
felaktig stabilitetsbok, felaktig säkerhetsplan, saknad lastsäkringsmanual, saknad manual för bryggrutiner, osv. 
Trots detta hävdar kommissionen att fartyget var sjövärdigt. 

Det är ett faktum att det svenska sjöfartsverket på uppdrag utförde besiktning av fartyget innan det sattes i 
bruk på traden Tallinn-Stockholm och godkände fartyget trots alla brister, brister som fortfarande går att 
dokumentera. 

Det är ett faktum att det svenska sjöfartsverket på uppdrag av det estniska sjöfartsverket besiktigade Estonia 
samma dag som hon för sista gången lämnade Tallinn, liksom att det då konstaterades i protokoll att Estonia 
enligt internationell sjölag inte skulle få lämna kaj förrän fem allvarliga brister hade åtgärdats. Det är ett faktum 
att fartyget trots detta fick avsegla mot sin undergång. 

Det är ett faktum att det svenska sjöfartsverket, trots bindande avtal med esterna, hävdade att man aldrig 
utförde någon egentlig besiktning utan att det bara var en övning och ett övningsprotokoll, även om de angivna 
bristerna sedan har medgivits. 

Det är numera ett faktum, konstaterat av Statens kriminaltekniska laboratorium, att det övningsprotokoll som 
sedan användes av Haverikommissionen för att i slutrapporten styrka Estonias sjövärdighet är en mellankopia 
där det enligt Statens kriminaltekniska laboratorium gjorts kompletteringar eller där delar tagits bort i relation 
till de original som man i slutrapporten hänvisar till. Denna omständighet var känd men inte offentliggjord när 
regeringen i våras fattade sitt beslut om M/S Estonia. 

Urkundsförfalskning 

Förfarandet är ett exempel på vad man med ett annat ord brukar kalla för urkundsförfalskning. Det är ett 
faktum att kommissionen inte förklarat hur sjunkförloppet har gått till och att därutöver ett stort antal 
internationella auktoriteter avfärdat flera av kommissionens slutsatser rörande olycksförloppet. Inga nya 
faktum har framkommit heter det då från ansvarigt håll. 

Det går mot bakgrund av detta inte att dra några andra slutsatser än att man aktivt arbetar på att dölja 
myndigheters inkompetens och även deras eventuella skuld i förlisningen. 

Frågan blir då vilka konsekvenser detta får. Ur ett sjösäkerhetsperspektiv är konsekvenserna solklara. En ny 
oberoende undersökning måste utföras. Utan en sådan kan inte direkta eller korrekta sjösäkerhetsstärkande 
åtgärder vidtas som en följd av Estonias förlisning.  
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Ur ett politiskt och samhälleligt förtroendeperspektiv är konsekvenserna förödande. Misstron mot regering, 
politiker och myndigheter medför en situation där medborgaren kan känna besvikelse, förakt och misstro mot 
rättsstaten. Demokratin uppfattas så snarare som en illusion av demokratin, ett sken som till varje pris ska 
upprätthållas. Har vi råd med det? Om inte, så har bl.a. vi riksdagsledamöter en möjlighet att ta till oss de 
ovedersägliga faktum som finns och därefter i demokratisk ordning säga vår mening, vilket jag härmed har 
gjort. 

Fru talman! Jag yrkar med fast övertygelse bifall till reservation 15. 

  

Anf. 111 KENT HÄRSTEDT (s): 

Fru talman! Riksdagskolleger! Detta är en fråga som jag försöker vara sparsam med att uttala mig om. Men det 
finns tillfällen då det inte är rätt att vara tyst och då man inte känner för att vara tyst. 

Jag vill inleda med att uttala min uppskattning för andra riksdagskolleger som har tagit till orda i denna debatt. 

I eftermiddags flög jag hemifrån till Stockholm, eftersom jag just nu är pappaledig, för att packa kartongerna i 
mitt rum, eftersom vi byter kontor. En av de saker som jag packade ned för flyttning var ett kort på mina 
kolleger som jag var på konferens med i Estland. Det är taget samma dag som vi skulle åka hem till Sverige. På 
kortet fanns de. Det var Alf Karlsson, min kollega vid Kooperativa institutet. Det var Kennet Krejsty, journalisten 
på tidningen Vi. Det var Oskar från KF och många av de andra. Jag tänkte på hur debatten kring Estonia många 
gånger kommer att handla om tekniska frågor, om utredningar, om pengar, om riksdags- och regeringsbeslut, 
om avtal ingångna mellan olika länder, om olika vittnesmål och olika intyganden om det ena eller det andra är 
mer rätt. Men för mig är det både-och. Det är både den viktiga diskussion som vi för här i riksdagen i dag, och 
det är minnena och människorna som faktiskt gick under den där natten den 28-29 september 1994. Vi får 
aldrig glömma att det var människor som det verkligen handlade om. Det är ibland lätt att våra debatter blir 
väldigt tekniska. 

En oerhört viktig diskussion 

Vi har i dag samlats för det som för mig är en oerhört viktig diskussion. Jag tror att jag och många av dem som 
är efterlevande och överlevande vid händelsen 1994 genom åren har haft ett oerhört stort tålamod. Vi har känt 
oss förhoppningsfulla inför den politiska processen. Vi har haft tilltro och respekt för vår regering, vår riksdag 
och många andra myndighetsutövare som har hanterat denna fråga. 

Själv tillhör jag dem som är samhällsaktiva och engagerade politiskt sedan tonåren och som naturligtvis har ett 
väldigt stort förtroende för vårt samhälle och vår process. Men genom åren har tålamodet börjat tryta. Efter 
att ha fått, skulle jag vilja säga, en väldigt bra start med Ines Uusmann som ansvarig för dessa frågor och som 
jag tror hade en relation till flera av oss som fanns ombord på M/S Estonia, trodde jag initialt att hon skulle ha 
särdeles bra förutsättningar att hantera frågan. Hur det sedan genom åren blev vet vi alla. 

Genom åren har många saker gjort det nästan omöjligt att känna förtroende för det resultat som man kom 
fram till med Haverkommissionens utredning. Det har ju genom åren visat sig att en lång rad felaktigheter 
begåtts. Flera av dem har kolleger här läst upp. Några har gått in på de mer juridiska aspekterna, medan 
andra har gått in på de mer tekniska aspekterna. Jag ska inte trötta er genom att upprepa allt detta. 

Vittnesmål finns från dem som varit direkt involverade, bl.a. Gustav Hanuliak som numera är rektor i Borås. 
Han var t.ex. dykrådgivare åt Sjöfartsverkets chefsutredare Johan Fransson. Hanuliak har tillbringat sammanlagt 
mer än sex veckor ute på haveriplatsen. För Svenska Dagbladet berättade han om de dykningar som den 
internationella haverikommissionen utförde i december 1994. Han läste ur sin anteckningsbok - anteckningar 
som han noga förde i samband med dykningarna - och sade: Arbetet vid olycksplatsen var dåligt organiserat. 
Bara få visste om vad som egentligen pågick. Dykarna skar av några viktiga delar, bl.a. från bogvisirets 
hydraulik, som borde ha blivit viktiga bevis. 
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Hanuliak uppskattar antalet delar som togs upp från Estonia till något tiotal. Men långt ifrån alla kom in till 
fastlandet för vidare undersökningar. 

Såvitt jag vet var det ungefär tre fjärdedelar av alla bitar som aldrig registrerades eller utvärderades, utan de 
kastades tillbaka i havet. Att de var för stora för att passa in i transportlådan, som skickades till Sverige med 
helikoptern, var den enda anledningen. 

Hanuliak vill inte smutskasta de ansvariga för beslutet att kasta bevismaterial i sjön men säger till Svenska 
Dagbladet att mannen som gjorde de där konstiga selektionerna var Haverikommissionens utredare - tyvärr var 
det så. Hade vi i dag haft de här viktiga delarna skulle det med stor sannolikhet gå mycket lättare att 
tillbakavisa många spekulationer. 

Viktiga bevisföremål har slängts bort 

En av de frågor som infinner sig hos mig är följande: Hur kan man få tilltro till en rapport när många av de 
viktiga bevisföremålen slängts bort? 

Vi var 137 personer som överlevde Estoniakatastrofen. Vid flera tillfällen försökte vi själva få bli intervjuade. 
Samtidigt vet vi att det i samband med olyckor på fartyg och på sjön är normalt att det första man gör är att 
höra dem som fanns med. Såvitt jag förstår är en del av en sjöförklaring just att man ställer frågor till dem som 
fanns med. 

Många andra oförklarligheter har kommit fram. De som är experter säger att det inte var ett rimligt 
sjunkförlopp. Det finns avhoppare från Haverikommissionen som gett vittnesmål om ett kohandlande om 
slutrapporten. Psykologen Bengt Schager ville inte vara med och skriva under rapporten utan hoppade av en 
månad innan rapporten skulle läggas fram. Han kunde inte acceptera att man kohandlade om resultatet. 

Jag har inte varit med vid alla de tillfällena, men jag tycker att det här om något, tillsammans med alla andra 
frågetecken, är tillräckligt mycket för att säga att man borde undersöka om det verkligen är en rimlig förklaring 
som kommit fram i Haverikommissionens rapport. 

När därtill flera trovärdiga instanser - Svenska fartygsbefälsförbundet, Chalmers, KTH och Internationella 
Transportarbetarfederationen - samt, så långt jag vet, alla de överlevande som jag känner ställer frågor kring 
Haverikommissionens rapport har jag svårt att se hur vi som gemenskap i denna nationella församling har 
svårt att tycka att det är godtagbart att vi går vidare med en sådan förklaring kring den största civila 
katastrofen under modern tid i Sverige. 

Jag har förståelse för att Sverige tillsammans med Estland och Finland på ett tidigt stadium ville agera och göra 
så gott man kunde i det läget, och jag har full respekt för att det inte är lätt att veta exakt hur man ska göra. 
Man gjorde det som man trodde var rätt. Men man gick ut med motsägelsefulla besked i början. Först ville man 
bärga. Därefter bestämde man sig för att inte bärga. Man ingick ett avtal med de andra länderna. Det är ett 
avtal som i dag är besvärligt om man vill gå vidare med utredningen eftersom vi har bundit oss samman genom 
det avtalet. Såvitt jag förstår är det problem eftersom Estland och Finland inte vill göra den form av utredning 
som kanske borde krävas för att få klarhet i den här katastrofen och dess orsaker. 

Ta frågan på det allvar som frågan kräver 

Jag är inte konspiratoriskt lagd, vilket väl ingen av oss är som tagit till orda i den här debatten. Men jag tror att 
det är oerhört viktigt att vi tar frågan på det allvar som frågan kräver. Det här är den största civila katastrofen i 
modern tid. Det var de människor som de jag inledningsvis nämnde - Alf, Oskar, Kennet m.fl. - som dog och som 
blev kvar där ute. Respekten för dem kräver att vi gör allt för att få reda på orsakerna till olyckan. Jag tycker 
inte att det är acceptabelt att vi bara lägger dessa tveksamheter - det är ju många tveksamheter som 
uppkommit under de här åren - bakom oss och säger att det fanns en del spekulationer som gick i en annan 
riktning än Haverikommissionens rapport. 
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Det är saklig kritik och det är nya uppgifter 

Det är ju saklig kritik och det är nya uppgifter. Människor som direkt varit involverade i utredningsarbetet rent 
praktiskt genom dykare och andra har uttalat tveksamheter. Det gäller också människor som suttit med i själva 
utredningens skrivarbete, t.ex. psykologen Bengt Schager. Men det gäller även andra, t.ex. den polis som efter 
olyckan kom till mig på sjukhuset och ställde ett antal frågor. Det tog Haverikommissionen till intäkt för att jag 
hade avlagt en form av vittnesmål. Polisen själv hörde av sig och sade: De kan väl inte använda min intervju 
med dig som vittnesmål eftersom jag inte har någon som helst erfarenhet av hur man ställer frågor kring sjöfart 
och fartyg. Visst har det alltså varit många märkliga turer under de år som gått sedan 1994! 

Många har inte tilltro till Haverikommissionens rapport 

Jag tycker att det sätt på vilket vi hanterar utredningsarbetet och efterarbetet när det gäller Estonia säger 
något om vilka vi som nation är och något om vilka vi som nationellt beslutande församling är. Jag tror att det 
faktiskt är upp till var och en av oss att fundera på hur vi för framtiden vill ha det. Vi måste nog vara beredda 
att fatta även svåra beslut. Vissa har kanske tilltro till Haverikommissionens rapport, men uppenbarligen är det 
många som inte har det. Det värsta som skulle kunna hända om man dubbelkollade eller tillsatte en 
kommission som kunde kontrollera bärigheten i den kritik som finns är att man antingen kom fram till att 
kritiken är relevant - då får vi fatta svåra beslut framöver - eller också kom fram till att kritiken inte är relevant 
kritik. Då får vi lägga den därhän. 

Frågan som sådan tycker jag kräver av oss att vi vågar fatta även svåra beslut. Gör inte vi det - härvidlag känner 
jag tillförsikt för framtiden - kommer andra att i framtiden göra det. Jag är nämligen helt övertygad vad gäller 
den kritik som finns mot Haverikommissionens rapport från alla relevanta instanser. Senast var det Statens 
kriminaltekniska laboratorium som fastställde att dokument som intagits i kommissionens slutrapport har 
manipulerats. 

Jag frågar mig stilla i dessa tider om detta hade varit möjligt t.ex. i USA. Skulle man ha lagt en sådan här 
katastrof till handlingarna? Skulle det ha varit godtagbart om det hade kommit fram ett minsta frågetecken 
kring haverikommissionens rapport i det här sammanhanget att bara lägga det till handlingarna och gå vidare, 
med 852 döda människor? Jag tror knappast det. Jag skulle inte vilja förvänta mig mindre av oss i det här 
sammanhanget. Finns det tveksamheter bör man granska och gå igenom dessa. Om det visar sig att gällande 
rapport är relevant och korrekt, bra, då har vi dubbelkollat och inte lämnat någonting därhän. Men det kunde 
också visa sig att den rapport som ligger inte är korrekt - alla överlevande jag känner har skrivit under på att vi 
inte känner igen oss i den rapport som ligger. Hur man med det och med tillförsikt kan gå vidare och lämna 
denna rapport bakom sig har jag svårt att förstå. 

Det krävs en ordentlig granskning av rapportens slutsatser 

Jag har som sagt tillförsikt för att den här frågan en dag kommer att komma till sin lösning. Oavsett om det är vi 
som har kraften, modet och styrkan att fatta de nödvändiga besluten eller om det kommer att ske under andra 
generationer i den här församlingen och i regeringen, kommer de besluten att fattas. En dag kommer vi att få 
reda på de verkliga orsakerna till Estonias haveri. 

Jag har inga speciella teorier, jag är inte konspiratoriskt lagd, men den rapport som ligger har så många 
frågetecken kring sig att det krävs en ordentlig granskning av rapportens slutsatser. Det tycker jag är 
fullständigt självklart och också något de människor som gick under förtjänar. Dessutom, och inte minst, för 
framtidens sjösäkerhet krävs det en rimlig och godtagbar slutrapport för att vi ska kunna jobba vidare med 
att undvika liknande händelser i framtiden. 

  

Anf. 112 TUVE SKÅNBERG (kd) replik: 
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Fru talman! Kenth Härstedt säger att en dag kommer vi förhoppningsvis att få veta det, han känner sig 
övertygad om det. Jag delar den varma förhoppningen, att en dag lyfts de ridåer som uppenbarligen ligger över 
en mängd av detaljerna som hör hemma i detta ärende. 

Mörkläggning? 

Vi har fått veta från statsrådet med vresig röst att man inte ens få ställa frågan om mörkläggning. Men låt mig 
ändå fråga: När det var 137 överlevande och bara några få besättningsmedlemmar, med de lojalitetskrav på sig 
som en besättningsman har, som förhördes och intervjuades, varför tror Kenth Härstedt som är överlevande på 
katastrofen att de övriga passagerna, dryga 130, inte blev intervjuade? 

  

Anf. 113 KENTH HÄRSTEDT (s) replik: 

Fru talman! 

Det finns inte en bra förklaring  

Den snällaste förklaringen skulle väl vara att man möjligen anser att människor som har varit med om en så 
traumatisk händelse kanske inte kan lämna ett bra vittnesmål om vad som har hänt. Men samtidigt faller den 
formen av förklaring i det ögonblick man inser att psykologer och andra som är experter på den här typen av 
verksamheter säger att vissa fungerar väl som vittne, andra fungerar inte eftersom de fått panik eller varit så 
extremt stressade att de inte har en bra minnesbild. Det finns inte en bra förklaring till varför ingen blev 
intervjuad utom ett fåtal besättningsmän. 

  

Anf. 114 JONAS RINGQVIST (v): 

Fru talman! Den här debatten sträcker sig verkligen över flera områden. Jag ska nu gå från en katastrof till en 
annan. Jag ska inte tala om Estonia utan om klimatförändringar och trafikpolitik. ... 

  

Anf. 115 KENT HÄRSTEDT (s) replik: 

Fru talman! Jag vill göra en komplettering och yrka bifall till reservation nr 15. 

Expressen rapporterar riksdagsdebatten 

Expressen rapporterade samma dag om ovan debatt enligt nedan, men glömde bort Henrik S. Järrels inlägg. 

"Minnesbank" informerar om Estonias förlistning 

Det räcker inte att skapa en faktabank med uppgifter från olika håll om Estonias förlisning i september 1994. 
Den åsikten framfördes upprepade gånger i en riksdagsdebatt på torsdagen om hur ökad klarhet ska vinnas 
om katastrofen. 

Statsrådet Mona Sahlin medgav att åtskilliga fel har begåtts under försöken att utreda vad som skedde. En del 
av misstagen kan inte repareras. Men åtskilligt har ändå gjorts för att förbättra sjösäkerheten efter Estonia. 
Ännu återstår dock mycket, enligt Sahlin. 

Hon trodde också att bred information och intressanta aspekter kan komma fram i den ''nationella 
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minnesbank'' som nu utarbetas av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF): 

- En första del kan vara klar nästa höst, fortsatte Sahlin. Denna minnesbank, där alla tillgängliga uppgifter 
samlas, ska hela nationen ha tillgång till. 

(I själva verket sade Sahlin ordagrannt: "... Bl.a. handlar det, som har nämnts tidigare, om den faktabank om Estonia, eller 
den nationella minnesbank om Estonia, som Styrelsen för psykologiskt försvar har fått i uppdrag att sammanställa. Den 
handlar inte bara om att kunna lämna relevant information om det som finns, kunskaper och fakta på många olika 
myndigheter och ställen, dvs. de ska finnas åtkomliga enkelt och tydligt. Det handlar också om att möjligheten kanske 
finns att få svar på fler av de frågor som ställs. T.ex. reses fortfarande många frågor runt själva sjunkförloppets slutskede, 
som jag också tänkte återkomma till lite senare. Därför kommer SPF:s faktabank att innehålla material om detta. De 
uppgifter jag har tyder på att faktabanken ska kunna vara klar till nästa höst"). 

 
Hon såg också fram mot forskningsinsatser om sjösäkerhet som kan ge ökade möjligheter att bedöma Estonias 
förlisning. 

Dessa uppgifter om uppdraget till SPF refereras också i trafikutskottets betänkande om budgetanslag för nästa 
år. Majoriteten av utskottet har gått emot motioner från skilda partier om en ny utredning eller granskning av 
haveriet. 

I riksdagsdebatten framfördes hård kritik mot den kommission som tillsattes strax efter förlisningen. Protokoll 
om att fartyget inte var sjövärdigt vid avgången från Estland skulle ha förändrats utan att någon vet hur. Även 
experter på området anser det också märkligt att fartyget kunde sjunka så snabbt efter att ha fått in vatten på 
bildäcket. 

Lars Ångström (mp) som motionerat i frågan sade att han länge var omedveten om att sådana frågor ställdes av 
instanser som är experter på området. 

- Detta borde leda till en ny utredning eller åtminstone en granskning av oberoende sakkunniga, sade 
Ångström. Det tycks också finnas skador på båtskrovet som inte har förklarats av kommissionen. 

Kent Härstedt (s), som var med på Estonia och överlevde, vittnade om att tålamodet och förtroendet för 
myndigheter och utredningsprocesser har börjat tryta. 

Mycket kritiska synpunkter framfördes också av Tom Heyman (m) och Rolf Åbjörnsson (kd). 

På fredagsmorgonen röstar riksdagen om en reservation i trafikutskottet med krav på en oberoende granskning 
av slutrapporten om förlisningen. Bakom kravet står kristdemokraterna, miljöpartiet samt en av utskottets 
moderata ledamöter. 

Inget tyder med dessa förutsättningar på att förslaget kommer att bifallas. 

  
Och Expressen spådde rätt. 

Resultat av debatten 

Med röstsiffrorna 252-60 avvisade riksdagen den 14 december 2001 förslag (reservation 15) om en oberoende 
granskning av haverikommissionens slutrapport efter Estonias förlisning 1994. 

Det var främst kristdemokrater och miljöpartister som röstade för en ny granskning för att försöka få mer 
klarhet om förlopp och omständigheter vid haveriet. 

Även fyra moderater stödde kravet. De var Ingvar Eriksson, Margit Gennser, Tom Heyman och Henrik S Järrel. 
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Totalt åtta ledamöter från s, m, kd, c och fp lade ned rösterna. 

Men hur röstade Kent Härstedt? Jo, han var frånvarande 

Så här röstade riksdagens ledamöter om förslaget att låta granska relevansen i den väl underbyggda kritik som 
svenska och internationella experter riktat mot utredningen av Estonias förlisning. Ett Nej betyder att man var 
för att skapa ökad klarhet, ett Ja betyder att man var emot. 

Voteringsnr. 257 

Riksmöte : 2001/02 

Ärende : 2001/02:TU1 

Totalt: Ja: 252 Nej: 60 Avstår: 8 Frånv.: 29 
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'Varför har protokollet manipulerats? Av vem har det manipulerats? På vems uppdrag har det skett? Vem känner till 
uppdragsgivaren? Varför motsätter sig regeringen att manipulationen utreds? Genom att dessa frågor lämnas obesvarade 
har Estoniaärendet utvecklats till en större rättsskandal än Boforsaffären på sin tid.' 

Björn von der Esch (kd) - Riksdagen 30 maj 2002  

'Det som är relevant är huruvida konstitutionsutskottet har gjort bedömningen om det har kommit fram nya fakta eller inte.' 

Lars Ångström (mp) - Riksdagen 30 maj 2002  

'... den övervägande delen sade att det inte var tillräckligt många nya fakta i detta ärende för att man skulle driva frågan 
om en ny utredning. ... 

... vi är i stort sett överens om att regeringen har skött denna fråga på ett bra sätt.' 

Mats Berglind (s) - Riksdagen 30 maj 2002  

 

APPENDIX 13 - REGERINGENS HANTERING RÖRANDE M/S ESTONIAS FÖRLISNING 

Om Estonia - Regeringens hantering rörande M/S Estonias förlisning - Riksdagsdebatt 30 maj 2002 

Snabbprotokoll 2002/02:116 Torsdagen den 30 maj Kl. 12.00 - 18.00, 19.00 - 21.44 

Den 30 maj 2002 diskuterades regeringens hantering av utredningen av Estoniaolyckan i Sveriges Riksdag. 
Ingen person nämnde Heiwa Cos uppgifter att hela den officiella utredningen var rena bedrägeriet som visas 
i länkarna till vänster. 

  

 Anf. 154 BJÖRN VON DER ESCH (kd): 

Fru talman! Vad gäller ärendet Regeringens hantering rörande M/S Estonias förlisning vill jag yrka på 
godkännande av anmälan i reservation 8. 

Skälen till det är följande - de finns mer utförligt beskrivna i The Independent Fact Groups rapport. 

På eftermiddagen innan M/S Estonia för sista gången 
lämnade hamn genomfördes en s.k. hamnstatskontroll av 
fartyget. Åtta estniska sjöfartsinspektörer utbildades under 
ledning av två svenska. 14 anmärkningar noterades, och av 
dem var 5 så allvarliga att de måste vara avhjälpta innan 
fartyget får lämna hamn. 

En kopia av det protokoll som upprättades - på svenska 
Sjöfartsverkets formulär - har bifogats haverirapporten. Där 
uppges under rubriken "Fartygets allmänna tillstånd vid 
avgång", kap. 5.2, att inspektörerna 

"fann inga brister som skulle ha föranlett att fartyget 
kvarhållits eller ha medfört någon annan allvarlig 
anmärkning om inspektionen varit en reguljär 
hamnstatskontroll". 

Kopian av det protokoll som upprättades är sid 3 i 
Supplement no. 223 i slutrapporten. Denna kopia är i 
sin tur en kopia av ett fax sänt 31 maj 1996 från eller 
till Kommissionens ordförande Laur. Denna kopia av 
protokollet är inte identisk med den kopia som 
inlämnades den 3 november 1994 av den svenske 
inspektören (Sjöblom) till Statens Haverikommission 
(akt A46c); därav Statens Kriminaltekniska 
Laboratoriums slutsats att slutrapportens kopia är en 
förfalskning. I båda kopiorna noterades 14 fel varav 
fem skulle åtgärdas före avgång och nio senare (sic). 
Flera av felen som skulle åtgärdas senare (sic) skulle i 
princip ha lett till kvarhållande, t.ex. avsaknad av 
Safety plan, Muster list och Damage Control plan. 
Dessa fel i kombination med det faktum att 
slutrapportens supplement no. 217 inte visar några 
giltiga certifikat, trots motsatt uppgift i själva 
slutrapporten, är klara (nya) fakta att M/S Estonia 
hade brister som borde föranlett kvarhållande. 
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Således: genom manipulationer av den protokollskopia som bifogats haverirapporten, och som regeringen har 
åberopat, har slutsatserna blivit totalt motsatta de verkliga. 

Den i en rättsstat naturliga reaktionen på ett sådant avslöjande måste vara att regeringen omedelbart 
föranstaltar om att omständigheterna kring manipulationerna blir utredda. I stället lägger man locket på. Kan 
detta vara förenligt med rättsstatens krav? 

Självklara frågor som nu inte får något svar blir därför: Varför har protokollet manipulerats? Av vem har det 
manipulerats? På vems uppdrag har det skett? Vem känner till uppdragsgivaren? Varför motsätter sig 
regeringen att manipulationen utreds? Genom att dessa frågor lämnas obesvarade har Estoniaärendet 
utvecklats till en större rättsskandal än Boforsaffären på sin tid. 

Den gången försäkrade regeringen att byken skulle tvättas. Nu blev det visserligen aldrig så - men man erkände 
åtminstone att det fanns en byk att tvätta. Inte ens det vill man låtsas om i Estoniaaffären. 

Än en gång känner medborgarna hur rättsstaten upphör att fungera när brottsmisstankar befaras peka i en för 
myndigheterna besvärande riktning. KU:s bidrag härtill är inte oväsentligt. 

Att politiskt kompromissande över partigränserna förekommer i lagstiftningsarbetet är en nödvändighet. Men 
när det också förekommer i granskningsarbetet är fara å färde. Numera anses det olämpligt att poliser utreder 
om deras kolleger har brutit mot lagen, men av någon anledning har den uppfattningen aldrig gällt 
lämpligheten av att politiker utreder om deras kolleger brutit mot grundlag. Ändå är vänskap och kollegialitet 
lika självklara och nödvändiga inslag i politikernas arbetsgemenskap som inom andra samhällsområden. 

Med Estoniaärendet aktualiseras därför än en gång nödvändigheten av att finna andra former för hur 
regeringens fögderi ska granskas om inte medborgarna ska förlora allt förtroende. 

Per Unckel framhöll här tidigare i dag att granskningen är rättslig till sin karaktär. Men hur är det i själva verket? 
Regeln är faktiskt att försvars- och åklagarsidan i KU resonerar ihop sig till kompromisser, som t.ex. nu i 
Estoniaaffären. Det är knappast särskilt rättsligt. Tänk om domstolar agerade så? Men det är högst politiskt. 

Vissa frågor är alltför komplexa för KU att utreda när partipolitiska bindningar och kollegialt intresse reser 
spärrar. Förvisso är det mänskligt, men dessvärre ett hot mot rättsstaten. 

Det finns de inom och utom vårt land som ser allvarligare än KU:s majoritet på regeringens underlåtenhet att få 
utrett vad som ligger bakom de avslöjade manipulationer som hör till Estoniaärendet. För dessa människor har 
det nu blivit än angelägnare att för en gångs skull försöka få byken tvättad 

  

Anf. 155 LARS ÅNGSTRÖM (mp): 

Fru talman! Ärade ledamöter i kammaren! Protokollsläsare! Den här punkten i betänkandet från 
konstitutionsutskottet handlar om huruvida den svenska regeringen har fullgjort sina förpliktelser som IMO-
resolutionen ålägger den svenska staten att göra. Det handlar alltså om att när en haveriutredning är färdig och 
det därefter tillkommer nya fakta är man bunden att tillsätta en ny utredning. 

Det har tillkommit nya fakta, menar vi som har gjort denna anmälan, som kommer från flera av riksdagens 
partier. 

Som nämndes tidigare genomfördes en hamnstatskontroll på Estonia timmarna innan hon lämnade Estland för 
sin sista resa. Den internationella haverikommissionen publicerade detta protokoll i sin utredning. Det 
protokollet har man använt för att hävda att Estonia var sjövärdig på sin sista resa. 
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Men efter det att den internationella haverikommissionens rapport publicerades har det dykt upp andra 
protokoll. Man märker vid en jämförelse att det som publicerats i Haverikommissionen har manipulerats. Man 
ser att notapparaten där har tagits bort. Det gör att det blir omöjligt att se att 5 av den 14 anmärkningar som 
gjorts under denna kontroll var av så allvarlig karaktär att fartyget skulle ha förbjudits att lämna hamn, enligt 
internationella sjölagar. 

Man upptäcker också till sin förundran att svenska Sjöfartsverkets brevhuvud på protokollet är borttaget på det 
protokoll som publicerats av Haverikommissionen. Därmed blir det omöjligt för läsaren att se vem det var som 
bar ansvaret för den här kontrollen. 

Det svenska kriminaltekniska laboratoriet har konstaterat att det här har manipulerats. Och det kan ju var och 
en förstå: Om brevhuvudet är bortklippt är det manipulerat. 

Men också annan sjöteknisk expertis i Sverige har varit mycket 
kritisk till detta, bl.a. professor Anders Ulfvarson på Chalmers, 
som har formulerat kritiken så här: 

Den internationella haverikommissionen har fört fram 
vilseledande information om fartygets skick inför sin sista resa, 
och allvarliga brister i kommissionens slutrapport äventyrar 
trovärdigheten i hela utredningen. 

I samband med remissbehandlingen av nya fakta 
angav professor Anders Ulfvarson följande:  

'De fakta som tydliggörs med de översända 
dokumenten motiverar därför ny utredning'.  

(yttrande till Näringsdepartementet och 
Utrikesdepartementet 24 oktober 2000). 

 
I konstitutionsutskottets förhör med ansvarig minister Mona Sahlin hördes också den sakkunnige Catrin 
Tidström. Hon reste till mångas förundran frågan om det faktum att det dök upp ett annat protokoll som visade 
någonting annat än det protokoll som publicerats i utredningsbetänkandet skulle ha ändrat 
Haverikommissionens slutsats. Svaret på den frågan, fru talman, är ja. Av det protokoll som publicerades i 
Haverikommissionens rapport kan man om man vill dra slutsatsen att fartyget var sjövärdigt. Men i det andra 
protokollet ser man att fartyget inte var sjövärdigt. 

Jag läser med intresse på s. 149 i konstitutionsutskottets betänkande. Man refererar till regeringens 
argumentation om att hamnstatskontroller utförs av hamnstaten på fartyg vilka för en annan flagg än 
hamnstatens. Eftersom Sverige varken var hamnstat eller flaggstat i det aktuella fallet var det inte någon 
hamnstatskontroll. 

Det står vidare att det var en övning. Sjöfartsverket undervisade fartygsinspektörer i Estland. 

Fru talman! Detta är inte med verkligheten överensstämmande. Sjöfartsverket hade den estniska regeringens 
uppdrag att utföra hamnstatskontroller och samtidigt utbilda ester i detta. Sjöfartsverket har fakturerat Estland 
för hamnstatskontroller, och den estniska regeringen har betalat för hamnstatskontroller. Allt detta finns 
verifierat. Det finns papper på det. Det var en del av Sveriges biståndsarbete och av BITS-avtalet, som fanns 
mellan Sverige och Estland, att detta arbete skulle göras av Sverige, som har kapacitet och kompetens. Det 
saknade den nya demokratiska staten Estland. 

Vidare försöker regeringen argumentera att det handlade om lösa blanketter från en övning och att det således 
var handlingar från undervisning om hur en hamnstatskontroll kan gå till. Det är en argumentation som är 
intressant av tre skäl. 

För det första är det en pedagogisk katastrof. Om det svenska sjöfartsverket utbildar ester under en övning och 
konstaterar en lång rad fel som är så allvarliga att fartyget skulle stoppas men sedan inte gör någonting är det 
helt fel. Det vore som att ha en nykterhetskontroll med poliser ute på vägen - en övning då man tränar nya 
poliser - men släppa i väg berusade bilister. Det kommer en bilist som är otroligt berusad. Han kör in till 
vägkanten, man fyller i papper och gör alkoholtestet. Sedan släpper man i väg bilisten därför att det bara var en 
övning. Kan någon föreställa sig ett sådant scenario? 
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Skulle det ha varit på det sätt som regeringen hävdar är Sjöfartsverkets agerande under all kritik. Om det är så 
man bedriver utbildningsverksamhet vore personalen högst olämplig att utföra denna typ av uppdrag. 

För det andra innebär regeringens argumentation att man helt och hållet rycker undan grunden för 
Haverikommissionens slutsats, nämligen att fartyget var sjövärdigt. Det enda dokument i Haverikommissionens 
rapport som styrker att fartyget var sjövärdigt är det publicerade hamnstatsprotokollet. Det är det enda 
dokument som styrker detta. Det rycker regeringen undan genom att säga att det inte är ett sådant dokument. 

För det tredje gör resonemanget om lösblanketter att man helt ifrågasätter utredningens trovärdighet. Det är 
det kanske mest anmärkningsvärda. Jag är osäker på om regeringen ens själv begriper det. Om man påstår att 
protokollet som är publicerat i Haverikommissionens rapport är lösblanketter från en irrelevant övning uppstår 
frågan hur i herrans namn en internationell haverikommission, som utreder en av de värsta civila 
fartygskatastroferna någonsin, i sin slutrapport kan publicera fullständigt irrelevanta övningsblanketter som 
inte har med saken att göra. Om man hävdar att utredningen är så inkompetent att den publicerar 
lösblanketter från någonting som är helt irrelevant för utredningen ifrågasätter man utredningens trovärdighet 
helt och hållet. Man har heller inte svarat på varför man säger på detta sätt. 

Att konstitutionsutskottet svalt denna soppa är inte bara beklämmande. Jag menar att det är djupt beklagligt. 

Det har efter Haverikommissionens slutrapport framkommit nya fakta som ställer katastrofen i en helt annan 
dager. Fartyget var inte sjövärdigt då det lämnade hamn. Det borde naturligtvis leda till andra slutsatser när det 
gäller hur man bör agera för att förhindra liknande fartygskatastrofer i framtiden. 

Faktum är att det genomfördes en kontroll. Även om Sjöfartsverkets personal skulle ha varit på semester och 
gjort det på ledig tid för att den tyckte att det var kul har det inte med saken att göra. Sjölagarna tar inte 
semester. De gäller dygnet runt. 

I förlängningen, fru talman, handlar denna underlåtenhet från regeringens sida att uppfylla de förpliktelser 
som Sverige åtagit sig i och med att man skrev under IMO-resolutionen om att man riskerar den framtida 
sjösäkerheten. Man riskerar att förstöra omvärldens förtroende för Sverige när det gäller att sköta sina 
åtaganden i internationella avtal. Det handlar också, som tidigare talare har varit inne på, om 
rättssäkerheten. Det är en civil katastrof som kostat över 800 svenskar livet, men man går inte till botten för 
att finna orsakerna. Man konstaterar att det finns konstigheter i utredningen. När det kommer fram nya 
fakta är man inte benägen att ta dem till sig och undersöka vad som ligger bakom. 

Det är djupt otillfredsställande att också riksdagens konstitutionsutskott underlåter att se till att regeringen 
följer de resolutioner som den svenska staten har skrivit under. 

Förra gången vi debatterade denna fråga i riksdagen frågade jag de partier som stod bakom betänkandet om 
det fanns något enda argument för den slutsats de stod bakom. Ingen hade något argument. Det fanns heller 
inget argument i utskottets betänkande. Det är samma sak här. Jag finner inga argument. Jag uppmanar 
återigen de partier som står bakom betänkandet att nämna ett enda argument för att man inte skulle kritisera 
regeringen för dess underlåtenhet. 

Fru talman! Jag yrkar på godkännande av anmälan i reservation 8. 

  

Anf. 156 MATS BERGLIND (s): 

Fru talman! Det finns händelser här i världen som vi kanske aldrig kommer att kunna reda ut. Vad var 
egentligen orsaken? Vad var det som hände? En sådan händelse är naturligtvis Estoniakatastrofen. Varför sjönk 
fartyget? 
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Även om vi aldrig får reda på sanningen fullt ut måste vi, tror jag, ta oss en funderare när det gäller vilka 
argument vi använder oss av när vi hävdar att man ska fortsätta att utreda, som det handlar om här. 

Jag vill från början klargöra att det vi har haft att göra inte är en överprövning av Haverikommissionens arbete. 
Vi skulle inte ta ställning till det material som har legat till grund för arbetet, t.ex. Det handlar helt enkelt om 
regeringens skyldighet att driva frågan om en ny utredning om nya fakta kommer fram. Det är det jag tänker 
hålla mig till. 

Vi vet att det finns många olika viljor i denna procedur. Det finns två diametralt olika viljor inte minst bland de 
anhöriga. Det finns de som anser att det som har hänt har hänt och att vi inte kommer längre än vad 
utredningen har gjort. Låt oss sörja det som har varit och håll inte frågan vid liv i onödan, säger de. 

Så finns det de som har motsatt uppfattning. De tycker att vi aldrig kommer att kunna göra tillräckligt i 
utredningar och granskningar när det gäller denna katastrof. 

Mellan dessa grupper står regeringen, som ska göra en bedömning av det material som kom fram om 
eventuella manipulationer av hamnstatsprotokollen. Frågeställningen blev då väldigt klar. Är detta nya fakta 
som gör att Sverige ska agera för att sätta i gång en ny utredning? Det var ingen fråga vilken som helst som 
bara viftades undan på något sätt. 

Lögner i Riksdagen 

Det var ett ordentligt remissförfarande med myndigheter, och det var 
överläggningar med politiska partier, med de anhörigas 
intresseorganisationer, osv. för att göra en så bred och så god bild som möjligt 
av om detta var tillräckligt mycket nya fakta för att vi skulle driva frågan om en 
ny utredning. Och i en del remissvar förordades detta. Men den övervägande 
delen sade att det inte var tillräckligt många nya fakta i detta ärende för att 
man skulle driva frågan om en ny utredning. 

Här ljuger Mats Berglind inför 
Riksdagen. Det var dels inget 
ordentligt remissförfarande (två 
myndigheter var jäviga), dels sa 
den övervägande delen att en ny 
utredning var nödvändig. Läs 
Remissbehandlingen! 

Partiöverläggningarna, med representanter för samtliga partier, var också ett bevis för att det inte skulle göras 
partipolitiska bedömningar. Man skulle försöka få en så bred uppslutning som möjligt för hur Sverige skulle 
agera i denna fråga. Och det blev ett mycket brett stöd för linjen att detta inte utgjorde ett tillräckligt underlag 
för att säga att det fanns nya fakta som skulle ligga till grund för en ny utredning. 

Längre än så tror jag inte att vi kommer hur länge vi än debatterar detta och hur många gånger vi än för dessa 
resonemang. Det finns de som alltid tycker att nya fakta kommer fram och vill driva den linjen. Det är bara att 
beklaga att det är på det viset. 

Jag blir också lite bekymrad när det i debatten har sagts att det har varit politisk kohandel i denna fråga. Då 
tycker jag faktiskt att vi ska fundera över vad som egentligen hände i denna fråga, inte minst i vårt eget utskott. 
Det var inga som helst förhandlingar om denna fråga. Var och en gjorde denna bedömning med det underlag 
som vi hade, med de utfrågningar som gjordes och med det remissmaterial som vi tog in. 
Konstitutionsutskottet gör samma bedömning, nämligen att regeringen gjorde rätt som inte satte i gång en ny 
utredning. Det var inget förhandlande om det. Var och en tog ställning, och det blev på samma sätt i 
konstitutionsutskottet som vid partiöverläggningarna, nämligen att en mycket bred majoritet hade åsikten att 
det inte hade kommit fram så starka skäl att man skulle dra i gång en ny utredning. 

Jag har stor respekt för att man vill granska detta och komma så långt som möjligt i en sådan fråga. Det är helt 
okej. Men vi får inte sätta oss i den sitsen att vi beskyller varandra för någonting som faktiskt inte är sant. Detta 
är en mycket svår fråga. Men jag tycker att vi har skött den mycket noggrant. Att det sedan finns några som 
inte gör precis samma bedömning är en sak. Men vi ska inte beskylla varandra för att bedriva politisk kohandel 
och för att vara oseriösa. Så har det faktiskt inte varit. Vi har tagit detta på absolut största allvar, och det tror 
jag är viktigt att vi slår fast. 
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Anf. 157 LARS ÅNGSTRÖM (mp) replik: 

Fru talman! Precis som Mats Berglind inledningsvis sade har konstitutionsutskottet att ta ställning till huruvida 
regeringen har fullgjort sitt arbete eller inte. Men sedan upprepar Mats Berglind att det är många som har haft 
åsikter, och han talar väldigt mycket om vad anhöriggrupper tycker. Men det är i detta fall helt irrelevant. Mats 
Berglind hänvisar också till vad remissinstanserna har svarat på dessa frågor. Det är också helt irrelevant. Mats 
Berglind hänvisar också till partiöverläggningarna och den enighet som en majoritet nådde där. Det är också 
helt irrelevant för denna debatt i kammaren. 

Det som är relevant är huruvida konstitutionsutskottet har gjort bedömningen om det har kommit fram nya 
fakta eller inte. Det är det som vi ska debattera. Jag har ännu inte hört något argument från någon debattör 
om att det inte skulle vara nya fakta när vissa papper visar att fartyget inte var sjövärdigt i förhållande till det 
som Haverikommissionen publicerade och där man drog slutsatsen att fartyget var sjövärdigt. Det är ju som 
natt och dag och får naturligtvis konsekvenser för hela utredningen. Om inte detta är nya fakta har jag svårt 
att se vad som över huvud taget kan betraktas som nya fakta. 

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Mats Berglind. Delar konstitutionsutskottet regeringens förklaring 
och påstående om att detta skulle röra sig om olika blanketter från en övning? Delar konstitutionsutskottet 
uppfattningen om att den internationella haverikommissionen är så mycket ute och seglar i det blå att man i 
sin slututredning väljer att publicera fullständigt irrelevanta lösbladsblanketter från någon övning? Är det 
verkligen konstitutionsutskottets uppfattning? 

  

Anf. 158 MATS BERGLIND (s) replik: 

Fru talman! Vill man inte lyssna på ett resonemang och en argumentation utan bara kalla det irrelevant är inte 
det mitt problem. Jag tror i stället att det är den som lyssnar som ska fundera på det. 

Om det kommer fram sådana fakta som har kommit fram och om regeringen går ut med en bred 
remissomgång för att få höra andras åsikter om denna fråga så är väl inte regeringens bedömning irrelevant? 
Det är väl inte irrelevant att höra hur den politiska församlingen, de demokratiskt valda partierna, resonerar i 
en så viktig fråga? Detta gjordes för att frågan inte skulle bli partipolitisk. Man ville veta vilket ställningstagande 
som landet Sverige, de demokratiska partierna, gjorde i en sådan fråga. 

Men om Lars Ångström tycker att det är irrelevant så är inte det mitt problem. Men det ligger till grund för 
regeringens bedömning. 

När man hör denna debatt kan man tro att det enda som låg till grund för Haverikommissionens arbete var 
detta hamnstatsprotokoll, ingenting annat. Gör man den bedömningen tror jag att man betydligt underskattar 
vad Haverikommissionen verkligen höll på med. När sedan regeringen, och även de allra flesta andra, gjorde 
bedömningen att detta protokoll inte var av den digniteten att det kan framstå som tillräckligt mycket nytt för 
att det ska göras en ny utredning, då tycker jag att regeringen har skött sitt uppdrag på ett bra sätt. Och om 
detta finns det en bred uppslutning i konstitutionsutskottet. 

  

Anf. 159 LARS ÅNGSTRÖM (mp) replik: 

Fru talman! Jag tycker att det låter som om Mats Berglind trots allt har misstolkat och missuppfattat 
konstitutionsutskottets uppgift. Vad dessa utredningar, olika remissinstanser och anhöriga tycker kan förvisso 
vara väldigt intressant. Men konstitutionsutskottets arbete är väl ändå att bilda sig en alldeles egen uppfattning 
om och göra en egen bedömning av huruvida regeringen har fullgjort sitt arbete eller inte? Jag skulle hellre se 
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att Mats Berglind förklarade vad som gör att konstitutionsutskottet kommer fram till slutsatsen att detta nya 
material som visar att fartyget inte var sjövärdigt inte skulle utgöra nya fakta. Det vore bra med åtminstone 
något enda argument för oss här i kammaren och för protokollsläsarna så att vi kan förstå. 

Vidare skulle jag vilja ha ett svar på huruvida det är Mats Berglinds och konstitutionsutskottets uppfattning att 
Haverikommissionen likt regeringen har valt att publicera fullständigt irrelevanta övningsblanketter från något 
som över huvud taget inte hade med haveriet att göra i sin slutrapport. Är det verkligen konstitutionsutskottets 
uppfattning? 

  

Anf. 160 MATS BERGLIND (s) replik: 

Fru talman! Om jag kan konstitutionsutskottets arbete eller inte vill jag nog överlåta till andra än Lars Ångström 
att bedöma. Det är nämligen en annan fråga. 

Men till sakfrågan. Såsom jag sade inledningsvis finns det här två helt olika uppfattningar. Det är låsta 
positioner. Man lyssnar inte på argument. Vi i konstitutionsutskottet gjorde inte någon granskning av 
hamnstatsprotokollets innehåll eller vad det hade för betydelse utan av hur regeringen hade skött sig. Och vi är 
i stort sett överens om att regeringen har skött denna fråga på ett bra sätt. 

 --- 

Resultat av omröstning - Regeringens hantering rörande M/S Estonias förlisning (avsnitt 2.14) den 31 maj 2002 

Godkännande av 1. utskottets anmälan, 2. anmälan i res. 8 (mp, kd) 

Votering: 

250 för utskottet (dvs att regeringen skött det hela bra - nya fakta skall ej utredas) 

35 för res. 8 (dvs att nya fakta skall utredas) 

3 avstod, 61 frånvarande 

Kammaren godkände utskottets anmälan (dvs nya fakta skall inte utredas). 

Partivis fördelning av rösterna: 

För utskottet: 111 s, 64 m, 34 v, 18 kd, 13 c, 10 fp 

För res. 8: 1 s, 2 m, 1 v, 17 kd, 13 mp, 1 - 

Avstod: 1 m, 2 kd 

Frånvarande: 19 s, 14 m, 8 v, 5 kd, 5 c, 3 mp, 6 fp, 1 - 
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'När vi genomskådar vad en Lögn är, vem som hur och varför sade en osanning i förfluten tid, då kan vi bättre förstå Lögnen 
och skydda oss emot den.' 

Professor Maria Bettetini, Milano (i Der Spiegel 21/2003 maj 2003)  

 

APPENDIX 14 - GRANSKA RELEVANSEN I EXPERTISENS KRITIK AV 

HAVERIKOMMISSIONENS ESTONIAUTREDNING 

Om Estonia - Riksdagsdebatt 22 maj 2003 - Det föreslås att internationella oberoende sakkunniga tillkallas 
för att granska relevansen i expertisens kritik av Haverikommissionens Estoniautredning.  

Snabbprotokoll torsdagen den 22 maj 2003 

Den 22 maj 2003 diskuterades förslaget att internationella oberoende sakkunniga tillkallas för att granska 
relevansen i expertisens kritik av Haverikommissionens Estoniautredning i Sveriges Riksdag. Ingen person 
nämnde Heiwa Cos uppgifter att hela den officiella utredningen var rena bedrägeriet enligt länkarna till 
vänster. 

  

Anf. 191 CARINA MOBERG (s): 

Fru talman! Kammarens ledamöter står nu inför en debatt om trafikutskottets betänkande nr 5 riksdagsåret 
2002/03 om sjösäkerhet. Betänkandet inkluderar följdmotioner och motioner rörande sjösäkerhet med mera 
från allmänna motionstiden hösten 2002. ... 

Fru talman! Avslutningsvis ska jag säga några ord om de motionsyrkanden och den reservation som berör M/S 
Estonias förlisning. Senast denna fråga debatterades här i Sveriges riksdag, hösten 2001, avstyrktes samtliga 
yrkanden med krav på en ny utredning. I dag behandlas, vid sidan av Lars Ångströms motion, en exakt identisk 
motion som den som redan avstyrkts av riksdagen. 

Vi kan konstatera att ansvaret för denna fråga i dagsläget ligger på regeringens bord, helt i linje med tidigare 
fattade beslut. Riksdagen har överlämnat frågan för bevakning med mera för att om det blir aktuellt väckas för 
eventuellt ny prövning av riksdagen. Någon anledning eller något motiv till ett uttalande av riksdagen av den 
innebörd som begärs i motionerna anser inte utskottet finns och avstyrker därför desamma. 

  

Anf. 194 JOHNNY GYLLING (kd): 

Fru talman! Så fort en allvarlig olycka inträffar till sjöss ställs det, helt naturligt, skärpta krav på sjösäkerheten. 
Sedan faller olyckan lätt i glömska, och det långsiktiga arbetet med att ständigt höja säkerheten hamnar i 
skymundan. Vi måste ta sjösäkerheten på allvar. Kristdemokraterna välkomnar regeringens förslag till ny 
fartygssäkerhetslag. Men denna korta tid i riksdagens talarstol måste jag tyvärr använda till att påpeka de saker 
som borde gjorts annorlunda, eller bättre, av regeringen. Jag yrkar bifall till reservation 1 men står givetvis även 
bakom reservationerna 2 och 3. ... 

Slutligen, fru talman, vill jag gå till reservation 3, där Miljöpartiet och Kristdemokraterna backar upp motion 
T517. Den motionen är skriven av fem ledamöter från olika partier. Man kan diskutera det lämpliga i att år efter 
år begära att riksdagen ska uttala stöd för den granskning motionärerna begär. Givetvis river alla debatter om 
Estoniaolyckan upp sår av sorg hos många anhöriga. Samtidigt finns det anhöriga och överlevande som 
verkligen vill få svar på många frågor som finns kvar efter haverikommissionens kritiserade rapport. 
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Kristdemokraterna har valt att stödja motionens krav på att internationellt oberoende sakkunniga tillkallas för 
att granska relevansen i expertisens kritik av Estoniautredningen. Tyvärr påstås det mycket som ingen har 
möjlighet att kontrollera i denna fråga. Rykten sprids och människor anklagas. Så sent som i morse läst jag i 
Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten en ledare med rubriken "Felaktiga teorier om Estonia". Det handlade om 
påståenden i en nyutgiven bok om vem som ringt vem och vem som sagt vad inför Estonias avfärd. Låt oss alla 
vara försiktiga med anklagelser. I stället vädjar jag till ledamöterna att bifalla motion T517, eller rättare sagt att 
rösta för reservation 3, så att vi kan få en oberoende granskning av den kritik som har framförts. 

Anf. 196 LARS ÅNGSTRÖM (mp): 

Fru talman! Ärade ledamöter i kammaren! Åhörare på läktaren! Protokollsläsare! En bilolycka är något väldigt 
hemskt, men det är förmodligen en av de viktigaste informationskällorna för ett förbättrat säkerhetstänkande 
vad avser både biltillverkning och trafiksäkerhet. Anledningen till att man i USA ägnar månader eller år åt att 
plocka isär en rymdfärja bit för bit och montera ihop den igen är att man vill lära sig vad som gick fel och vad 
som orsakade olyckan. Man spar inga kostnader. 

Anledningen till att vi diskuterar Estonia här, nio år efter förlisningen, är att det genomfördes en undermålig 
utredning som vi inte lärde oss tillräckligt av för att dra slutsatser. Den är undermålig i flera aspekter. Den 
första är att utredningen inte förklarade sjunkningsförloppet. Man vet inte hur det gick till. 
Haveriutredningen misslyckades således med sin allra viktigaste uppgift, nämligen att förklara hur olyckan gick 
till. 

Det här handlar ju, fru talman, om sjösäkerhet. Om man inte vet hur olyckan gick till, ja, då kan man ju heller 
inte vidta rätt åtgärder för att förhindra att en liknande olycka sker i framtiden. 

Det andra som gör att utredningen är undermålig är att fortfarande i dag, nio år efter katastrofen, har inget 
ansvar utdömts. Det här handlar om rättssäkerhet. Hur kan över ett halvt tusen svenska medborgare dö i en 
olycka utan att ens en försumlighet har begåtts? 

Det är av de här två skälen, fru talman, som det är oerhört viktigt att nå ökad klarhet om Estonias förlisning - 
bakåt, vad gäller rättssäkerheten för alla dem som drabbades, men också framåt, för en framtida ökad 
sjösäkerhet. 

Kritiken mot den här utredningen har ju inte förts fram av några rättshaverister eller privatspanare, utan det är 
ju en massiv, välformulerad och väl underbyggd kritik som förs fram av de främsta sjö- och skeppstekniska 
institutionerna i världen och de främsta sjösäkerhetsorganisationerna i världen. Jag ska ta upp två. Sveriges 
Fartygsbefälsförening skriver: "Det är inte ett fåtal experter som framfört kritik, praktiskt taget hela den 
samlade sjöfartsvärlden både nationellt och internationellt har en annan uppfattning än den som redovisats 
av IHK. Det går inte bara att bemöta denna kritik med tystnad. Vi måste få veta sanningen." 

Ett internationellt exempel är Internationella Transportarbetarefederationen, som har åsikten att 
Haverikommissionens arbete var en politisk uppgörelse, inte en utredning om omständigheterna kring 
haveriet. 

Vi har också professorer på de svenska universiteten som har fört fram välformulerad kritik, och jag ska väldigt 
kort ta de tre viktigaste punkterna som ger oss anledning att bifalla reservation 3. 

Den första är sjunkförloppet. Det är alltså det viktigaste som Haverikommissionen misslyckades med att visa. 
Haverikommissionen hävdade ju att det var på grund av att vatten kom in på bildäcket ovanför vattenlinjen 
som fartyget sjönk, men den internationella expertisen hävdar att när vatten kommer in högt upp i ett fartyg, 
ovanför vattenlinjen, så blir det instabilt och slår runt. Vi har bilfärjan Jan Hewelius och en lång rad andra 
exempel som visar just detta. Fartyget slår runt inom loppet av minuter och kan sedan flyta på den oerhörda 
flytkraft som finns i den luft som finns i den undre delen av fartyget. Fartyget kan flyta i timmar, dagar och till 
och med veckor. 
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Men som ni alla säkert känner till sjönk Estonia väldigt snabbt, på 40-45 minuter, utan att slå runt, vilket visar 
att det också måste ha kommit in stora mängder vatten väldigt snabbt under bildäcket. Haverikommissionen 
förmår inte att förklara hur det gick till, och ledamöter har nu i efterhand erkänt att man misslyckades. Man 
kunde inte visa hur det här gick till. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att en haverikommission inte klarar av 
sin viktigaste uppgift. 

Därför är det viktigt att granska den här kritiken. Är det så att de internationella institutionerna har rätt, ja, då 
finns det ju anledning att göra om utredningen. Är det så att de här institutionerna, experterna och 
professorerna har fel, ja, då är det också ett allvarligt problem. Då har vi en mängd tokstollar runtom som kan 
hota sjösäkerheten. Oavsett utfallet av en granskning av kritiken är det viktigt för samhället att den 
granskningen görs. 

Det andra stora frågetecknet utgörs av filmmaterial som har spelats in på Estonia under oktober och 
december 1994. Det finns sekvenser där som är tagna inifrån bildäck på färjan, trots att myndighetspersoner 
har förnekat att man har varit inne på bildäck. Jag har själv sett det här filmmaterialet. Man hör dykledaren 
säga: Vi är nu inne på bildäck. Vi rör oss nu inåt på bildäck. Vi får inte gå längre in än 15 meter enligt den 
överenskommelse vi har. 

Varför är det här en viktig fråga att försöka utreda? Jo, man har förnekat att den här stora robotkameran var 
inne på bildäck, därför att den kan inte ha kommit dit in. Det finns inga öppningar, inga dörrar, inga fönster och 
inget öppet bogvisir som kunde ha låtit den här stora robotkameran manövrera in här. Om det här 
filmmaterialet är sant och inte falskt så visar det att det någonstans i vraket finns en stor öppning där 
robotkameran har kommit in. Det är då viktigt att granska det här materialet och den kritik som har kommit 
fram. 

På filmmaterialet finns också en logg som visar hur kameran rör sig i djupled och i sidled och hur lång tid det 
tar. Det finns en faktagrupp som utifrån denna logg har rekonstruerat robotkamerans rörelser, och även den 
rekonstruktionen visar att kameran tar sig in genom fartygssidan på bildäck. 

Jag tycker att det är viktigt att vi granskar den här kritiken och den här rekonstruktionen. Är rekonstruktionen 
riktigt gjord? Visar filmmaterialet det som man säger på filmmaterialet, det vill säga att filmen är inspelad inne 
på bildäck, ja, då bevisar ju det i så fall att det finns ett hål i fartyget som Haverikommissionen inte har nämnt 
med ett ord, men som i så fall skulle kunna förklara hur stora vattenmängder kommit in i fartyget under kort 
tid. 

Oavsett om det här är ett förfalskat filmmaterial från myndigheterna eller om det är ett riktigt filmmaterial är 
det viktigt att granska materialet och att komma till klarhet om vad det är som visas. Vi kan ju inte bara 
acceptera att här finns ett filmmaterial som visar någonting som egentligen skulle vara omöjligt men som, om 
det är riktigt, kanske ger en helt annan förklaring till det snabba sjunkningsförloppet. 

Jag har svårt att förstå varför till exempel Centerpartiet inte vill att det här materialet ska granskas. Vad är 
skälet till att man absolut inte vill se ifall det är riktigt eller inte? 

Det tredje stora frågetecknet, fru talman, gäller den noggranna inspektion som gjordes av Estonia timmarna 
innan hon lämnade Tallin för sin sista resa. Det svenska sjöfartsverket hade två inspektörer på plats i Tallin som 
gjorde en noggrann inspektion tillsammans med sina estniska kolleger. Under den här inspektionen, som 
protokollfördes, fann man inte mindre än 14 fel varav fem var av så allvarlig karaktär att fartyget enligt 
internationella sjölagar förbjöds att lämna hamn innan felen hade åtgärdats. Vi vet alla att fartyget inte 
stoppades, utan fartyget lämnade hamn trots att man inte hade tillåtelse till det. Vi vet vad som sedan hände. 

Det som är allvarligt med det här är att man i Haverikommissionens rapport har publicerat ett protokoll från 
inspektionen men det protokollet har manipulerats. Utskottet har haft möjlighet att ta del av de här 
protokollen som funnits på en lång rad hemsidor - bland annat på Sveriges Radios hemsida. Till exempel har 
man tagit bort notapparaten, så den som läser Haverikommissionens rapport kan inte se att de här felen skulle 
ha inneburit att fartyget inte fick lämna hamn. Man har tagit bort hänvisningarna till de paragrafer som skulle 
ha åberopats. 
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När man läser Haverikommissionens publicerade protokoll kan man som läsare tro att fartyget var sjövärdigt. 
Det här protokollet, som publicerades, är också det enda dokument som Haverikommissionen lutar sig mot när 
man påstår att fartyget var sjövärdigt. 

I de här protokollen - man har också hittat andra - kan man se att det svenska Sjöfartsverkets logotyp har tagits 
bort, så den som läser Haverikommissionens rapport kan inte heller se att det var det svenska Sjöfartsverket 
som var ansvarigt för inspektionen. 

Vi som har skrivit denna motion vill att man ska granska vad det här handlar om. Vem är det som har sett till att 
ett protokoll där viktig information tagits bort publiceras i Haverikommissionens rapport? Det dokument som 
publiceras ger nämligen en bild av att fartyget var sjövärdigt, precis som Haverikommissionen hävdar. Men i 
originalprotokollet ser man att det var motsatsen som gällde. Fartyget var icke sjövärdigt. Det skulle ha 
förbjudits att lämna hamn. Vem är det som har tagit bort det svenska Sjöfartsverkets brevhuvud? Vad har 
syftet varit? 

Det här är viktiga frågor att söka svar på. Denna punkt har bland annat professor Anders Ulvarsson på Chalmers 
skeppstekniska institution varit oerhört kritisk mot. Han har påstått att den internationella 
haverikommissionen kommer med vilseledande information. 

Kan vi acceptera detta? Nej, självklart inte. 

Här är det viktigt att granska och att komma fram antingen till att det är helt riktigt - att det är andra 
omständigheter och att Haverikommissionen har rätt och Ulvarsson och andra experter fel - eller också till att 
de har rätt. Då finns det grund för att allvarligt ifrågasätta Haverikommissionens slutsatser som helhet. 

Jag vill ställa en konkret fråga till Moderata samlingspartiet, som ofta talar om vikten av medborgarnas 
rättssäkerhet: Kan man tala om rättssäkerhet när bevisligen felaktigheter publiceras i en haverikommissions 
rapport som gör att man får ett helt annat intryck än det som verkligen var verkligheten? 

Inledningsvis hörde vi här från Carina Moberg att frågan ligger på regeringens bord. Vi hörde också Erling Bager 
från Folkpartiet väldigt engagerat säga att säkerheten måste sättas främst. Någon senfärdighet från regeringen 
får icke accepteras, sade han. Vad vi alla kan konstatera är att regeringen inte har förmått att ta tag i de här 
frågorna, inte har förmått att ta tag i den väldokumenterade kritik som förts fram. Man har varit passiv, och 
den passiviteten gör att ansvaret faller på oss i Sveriges riksdag att göra det som regeringen inte har förmått att 
göra, nämligen att besluta om att de här frågetecknen måste granskas, att den här kritiken måste granskas, för 
det handlar om rättssäkerheten och om den framtida sjösäkerheten. 

Jag vill fråga utskottsmajoriteten vad det är som är problemet. Vad är det som är så farligt med att granska den 
här kritiken? Carina Moberg sade att motionen och yrkandet här är identiska med vad som tidigare lagts fram. 
Det beror på att utskottet i sin tidigare sammansättning inte förmådde att med ett enda argument i sak 
avstyrka motionen. Man avstyrkte den, men utan argumentation. Därför läggs samma motion fram igen. 

Min fråga till utskottsmajoriteten blir således väldigt konkret: Vad är problemet med att granska de här tre 
väldokumenterade punkterna? Vi ser ju att det handlar om oegentligheter, och vi vet att det handlar om 
rättssäkerhet och sjösäkerhet. Det är inte förenat med stora kostnader. Dessutom vet vi att regeringen inte gör 
någonting. Vad är problemet? 

Jag tror att det är många - på tidningar, i anhöriggrupper och bland överlevande - som ställer sig just frågan: 
Vad är problemet? 

Det finns en obehagskänsla. Svenska Freds polisanmälde Bofors för vapensmuggling 1984. Ingen ville ta i de 
frågorna ens med tång. 

Regeringen ville inte ta i detta. Ansvarig myndighet ville inte ta i det. Sveriges riksdag ville inte ta i det. Där var 
det andra krafter som drev frågan vidare till dess att fällande domar föll i december 1989. 
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Men hade det gagnat samhället om man inte hade tagit tag i detta? Hade det gagnat samhället med ett företag 
som begick kriminell verksamhet? Hade det gagnat samhället med en verksamhet som gick emot svensk 
utrikespolitik? Naturligtvis inte. 

När det gäller Osmo Vallo-fallet ville många att man inte skulle göra någonting. Myndigheter klarade inte av 
det. Regeringen klarade inte av det. Det var andra som drev detta. 

Hade det gagnat samhället att inte utreda ansvaret för vad som hänt? Nej, naturligtvis inte. 

Svaret på den fråga som många ställer sig om när fallet Estonia ska läggas till handlingarna vilar på oss i 
Sveriges riksdag. Precis som skrevs på DN:s ledarsida kommer Estoniaaffären att förbli ett sår i det svenska 
samhället, en politisk skandal. Ett sår som man inte gör rent förblir en varböld i det svenska samhället. Därför 
har vi, ärade ledamöter, allt att vinna på att granska den här kritiken och försöka få det här såret att bli rent, så 
att vi slipper dras med det i framtiden och för att på samma sätt som med Svenska Freds polisanmälan eller 
med den utredning av Osmo Vallo-fallet som slutligen genomfördes också kunna lägga fallet Estonia till 
handlingarna med hedern i behåll. 

Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3. Jag ser fram emot att från de ledamöter som jag tilltalat få 
höra svaren på mina frågor. 

  

Anf. 197 ANDRE VICE TALMANNEN: 

Innan vi går vidare ska jag påminna ledamöterna om att i det här läget, när vi har den här typen av debatt, är 
inledaren inledare för hela utskottet och har alltså inte möjlighet att svara på någon typ av frågor, utan i så fall 
får majoritetsföreträdaren, som så småningom kommer upp, svara på frågorna. 

  

Anf. 198 CLAES-GÖRAN BRANDIN (s): 

Fru talman! Haven känner inga gränser. ... 

Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets förslag i betänkandet. 

  

Anf. 220 HENRIK S JÄRREL (m): 

Fru talman, ärade ledamöter och övriga åhörare! Jag har nog gjort den noteringen att trafikutskottets 
betänkanden som i någon mån innehåller Estoniamaterial brukar ligga ganska sent på dagen, så där när 
skymningen faller på. Jag hoppas bara att det är en tillfällighet. 

Fru talman! Ånyo står vi inför ett betänkande från trafikutskottet där frågan om M/S Estonias förlisning den 
olycksaliga natten till den 28 september 1994 behandlas med en något trött axelryckning. Jag kan, fru talman, 
tyvärr inte värja mig från intrycket att utskottet inte vare sig vill, orkar eller förmår sätta sig närmare in i de 
faktiska omständigheter som kringgärdar denna djupt tragiska olycka som inträffade på grund av bristande 
sjösäkerhet. Det är en olycka som blev ett nationellt trauma och som förvandlades till något av en politisk 
skandal, för att nu tala med Dagens Nyheters huvudledare den 30 april i år. 

Det är en skandal när berörda ledande och ansvariga företrädare för regering och myndigheter uppenbarligen 
inte synes villiga och beredda att vända på alla stenar för att få fram en korrekt bild av fartygets alldeles 
överraskande snabba sjunkförlopp. Här sammanfaller ett högst påtagligt och oavvisligt rättssäkerhetsintresse 
med ett lika oavvisligt sjösäkerhetsintresse. 
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Få internationella haverirapporter har av den internationella sakkunskapen blivit så förkrossande kritiserad 
som Joint Accident Investigation Commissions, JAIC, slutrapport rörande orsakerna till M/S Estonias undergång. 
Inför denna kritik ställer sig regering och berörda myndigheter kallsinniga. 

Regeringen har visserligen i ett anslag till Verket för innovationssystem, Vinnova, uppdragit åt verket att forska 
för utveckling av en säkrare sjöfart, men leta efter den felande pusselbit hos Estonia som möjligen skulle kunna 
bidra till en ökad sjösäkerhet vill man inte. 

Styrelsen för psykologiskt försvar har fått regeringens uppdrag dels att sammanställa en informationsbank med 
uppgifter om förlisningen, dels att vara kontaktorgan för anhöriga till offer och för överlevande. 

En förstudie, som beskriver ett möjligt sjunkförlopp, överlämnades till Styrelsen för psykologiskt försvar i slutet 
av mars i år. Men den reser snarare fler frågor av saklig och processuell natur än vad den ger svar på sådana. 
Jämför man så delar av Haverikommissionens slutsatser med delar av den här förstudiens antaganden och 
slutsatser blir man inte mindre förbryllad. Diskrepansen är bitvis slående. Förstudiens upphovsmän reserverar 
sig själva bakom ett antal förbehåll, till exempel osäkerhet rörande ritningsunderlaget, i en sådan utsträckning 
att jag med fog vill ifrågasätta om denna förstudie egentligen har någon närmare relevans eller något intresse i 
sak att tillföra. 

Man kan snarare oroligt fråga sig hur många färjor, fru talman, på Östersjön till exempel som tillåts segla på 
dispens med vidöppna ventilationskanaler från skrovsida till maskinrum, på sätt som förstudien antyder att 
Estonia skulle vara byggd. Så får man inte bygga; det kan vara förenat med livsfara vid kraftig sjöhävning 
och/eller slagsida. Det är alltså en solklar sjösäkerhets- och sjövärdighetsfråga. 

Två uttalanden av Haverikommissionens ordförande på den tiden det begav sig är i sig betecknande: dels 
"Felen på Estonia var inte värre än de man vanligtvis upptäcker på Finlandsbåtarna", dels "Ur teknisk synvinkel 
är det uppenbart att fartyget inte var sjövärdigt". 

I en nyligen utgiven bok, Protokollet, av journalisterna Susanna Popova och Mats Holm granskas ingående den 
expertkritik som riktats mot utredningen av Estonias haveri och främst Sjöfartsverkets bristande ansvar. 
Författarnas granskning borde enligt min mening ge omedelbar anledning till en förutsättningslös översyn av 
såväl sjöfartsverk som sjöfartsinspektion. 

På enighets- och konsensusaltaret offras stundom tyvärr den fulla sanningen, insynen och rätten. Tystnadens 
konformism lägrar sig över tjänande andar. Jag noterar att ingen av trafikutskottets ledamöter har begärt 
replik på Lars Ångströms frågor, som han reste i sitt huvudanförande. Det är djupt beklagligt, fru talman, 
därför att det drabbar oftast oskyldiga människor. Men ännu finns chansen att skingra dimmorna kring detta 
"spökskepp". Det kräver dock full öppenhet utan prestige. Och här borde vi politiker kunna visa 
tjänstemännen vägen! 

Vi är skyldiga dagens och morgondagens färjeresenärer att göra allt som står i vår förmåga för att öka 
säkerheten ombord på sjön. Estonia ruvar alltjämt på en gåta som i sjösäkerhetshänseende väntar på sin 
lösning. Det borde en majoritet av riksdagens ledamöter besinna. 

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3, i vilken det föreslås att internationella oberoende sakkunniga 
tillkallas för att granska relevansen i expertisens kritik av Haverikommissionens Estoniautredning. 

Överläggningen var härmed avslutad. 

  

Beslut den 23 maj 2003 

Punkt 4 (M/S Estonias förlisning) 
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1. utskottet 

2. res. 3 (kd, mp) 

Votering: 

236 för utskottet 

41 för res. 3 

1 avstod 

71 frånvarande 

Kammaren biföll utskottets förslag (dvs ingen kompletterande Estoniautredning) 

Partivis fördelning av rösterna: 

För utskottet: 118 s, 40 m, 39 fp, 24 v, 15 c 

För res. 3: 2 m, 25 kd, 1 v, 13 mp 

Avstod: 1 kd 

Frånvarande: 26 s, 13 m, 9 fp, 7 kd, 5 v, 7 c, 4 mp 
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'Kritiskt granskande studier och analyser för sjösäkerhetsåtgärder med betydelse för sjösäkerhetsområdet som, t.ex. olika 
aktörers vilja och/eller förmåga att ta emot kunskap, är av intresse'. 

Eva Lindencrona och Joakim Thiséus, Vinnova, juni 2001 

'Regeringen försöker hålla sig till att se fakta och söka svar där man är osäker på fakta. Det är det vi koncentrerar oss på, 
både nu och i fortsättningen'. 

 Mona Sahlin, Riksdagen, 13 december 2001  

'Estonia är en svensk rättsskandal, men också internationellt eftersom man på goda grunder kan ifrågasätta Sveriges 
trovärdighet i sjösäkerhetsfrågor'. 

Inga-Britt Ahlenius, Expressen 23 februari 2005 

'Mot bakgrund av M/S Estonias förlisning och haverikommissionens slutrapport har regeringen gett VINNOVA i uppdrag att 
göra en särskild satsning på utvecklings- och forskningsarbete inom sjösäkerhetsområdet. Ett 20-tal projekt har startats 
med en omfattning på ca 120 miljoner kronor. Finansieringen kommer från VINNOVA (55 miljoner kronor), Sjöfartsverket, 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och näringslivet. Inga resultat för verklig förbättrad sjösäkerhet har kunnat redovisas'. 

Vinnova, augusti 2006  

 

APPENDIX 15 VINNOVAS SJÖSÄKERHETSFORSKNING 2001-2009 

Vinnova - Verket för Innovationssystem - om Katastrofutredning - och hur 120 millioner kronor fuskats bort i 
s.k. sjösäkerhetsforskning 2001-2009 

Vinnova - Verket för innovationssystem - fick i april 2001 uppdrag att hantera regeringens beslutade program 
för utvecklings- och forskningsarbete inom sjösäkerhetsområdet. 

BAKGRUND - ESTONIA HADE EN RAD SJÖSÄKERHETSBRISTER 

Vinnova säger själv på sin webbsida att bakgrunden för detta beslut var bl.a. Estoniakommissionens lämnade 
slutrapport (5) om M/S 'Estonia's förlisning: 

"I rapporten (5) konstaterade kommissionen att fartyget hade en rad sjösäkerhetsbrister. Dessa avsåg bl.a. 
fartygets konstruktion, utrymningsmöjligheter och rutiner, räddningsutrustning och räddningssystem. Enligt 
kommissionen var det huvudsakligen dessa brister som låg bakom olyckan och dess allvarliga konsekvenser. 
Kommissionen rekommenderade även andra åtgärder för att förbättra sjösäkerheten, bl.a. framtagande av 
system för kvalitetssäkring vid konstruktions och tillverkning av fartyg, säkerhetsanalyser, system för utrymning 
och räddning efter ett fartygshaveri och ny livräddningsutrustning". 

Hade 'Estonia' (5) en rad sjösäkerhetsbrister? Fartyget var enligt den officiella slutrapporten (5) av 
olycksutredarna sid 223 sjövärdigt och behörigen bemannat. Vidare enligt (5) var konstruktionen korrekt med 
ett undantag - ' 

ingen säkerhetsmarginal var inbyggd i visirinfästningarnas totala bärförmåga.  

Visiret var annars i stort sett tillfredsställande underhållet. Förekommande smärre brister i underhållet hade 
ingen betydelse för olyckan' (sid 224). Utrymmningsmöjligheterna försvårades av smala gångar, av 
tvärskeppsgående trappor, av lösa föremål och av trängsel säger Kommissionen (sid 224); i realiteten var >90% 
av alla trappor långskepps och smala gångar existerade bara till hytter på däck 1. Den enda kommentaren (sid 
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224) om livräddningsutrustningen är att 'den i många fall inte fungerade som avsett'. Vinnova har inte insett 
att alla väsentlig uppgifter i hela slutrapporten (5) är förfalskade, vilket klart visas i denna bok. 

MÅLSÄTTNING  

Vinnovas sjösäkerhetsprogram förväntades 2001 bidra till en allmän kunskapsuppbyggnad och ett intensivare 
kunskapsutbyte. Områden för utveckling och forskning av sjösäkerhet är FoU med fokus på 
förebyggande åtgärder (FoU1), 
fartygs överlevnadsförmåga (FoU2), 
evakuering (FoU3), 
omgivande stödsystem (FoU4) och 
personlig livräddningsutrustning (FoU5), samt, avslutningsvis, 
det internationella regelsystemet (IRS) och 
mer övergripande frågor (ÖF). 

Bland övergripande frågor (ÖF) är, t.ex. 

"kritiskt granskande studier och analyser för sjösäkerhetsåtgärder med betydelse för sjösäkerhetsområdet som, 
t.ex. olika aktörers vilja och/eller förmåga att ta emot kunskap". 

Ansökningar om forskning och utveckling bedöms av ett programråd av representanter för näringsliv, forskare 
och olika aktörer från samhället. 

PROGRAMRÅD 

Vinnovas programråd har följande sammansättning (2001): 

Namn Huvudman Roll 

A Gunnel Färm Näringsdepartementet, ordf. Sjöfartsverkets styrelse Ordförande 

B Johan Franson Sjöfartsverket - ersättare Per Nordström Ord. ledamot 

C Leif Lindgren Sjöfartsverket (ersatt senare av Per Ekberg) Ord. ledamot 

D Magnus Örnfelt Försvarets Materialverk Ord. ledamot 

E Anita Larsson Statens Energimyndighet Ord. ledamot 

F Bertil Arvidsson Sveriges Redarföreing Ord. ledamot 

G Sten Gattberg Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Ord. ledamot 

H Olle Thomsson Lloyd's Register of Shipping Ord. ledamot 

I Charlotte Hök Sveriges Hamnar Ord. ledamot 

J Ann Olofsson Tärntank Rederi AB Ord. ledamot 

K Harry Robertsson Stena Rederi AB Ord. ledamot 

L John Nilsson Kockums AB Ord. ledamot 

M Hans Salén Hamworthy KSE AB - ersättare Nils Ericsson Ord. ledamot 

N Olle Rutgersson Kungliga Tekniska Högskolan Ord. ledamot 

O Anders Ulfvarson Chalmers Tekniska Högskola Ord. ledamot 

P Claes Källström SSPA Sweden AB Ord. ledamot 

Q Kenth Lumsden Chalmers Tekniska Högskola Adj.ledamot 

R Göran Jense Växjo Universitet Adj.ledamot 

S Sidney Dekker Linköpings Universitet Adj.ledamot 

V Lars Fernvall Vinnova Adj.ledamot 
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Till rådet är knutet ett sekretariat med tjänstemän från Sjöfartsverket (Leif Lindgren) och Vinnova (Joakim 
Thiséus, Claes Unge, Göran Friberg, m.fl). Senare - enligt brev till statsrådet Mona Sahlin 2002-05-07 dnr 2001-
04897 - har följande ändringar/tillägg gjorts (när är oklart): 

Namn Huvudman Roll 

W Göran Hansson SEKO/SEKO Sjöfolk - ersättare Jens-Ole Hansen Ord.ledamot 

X Mikael Huss Sjöbefälsförbundet Ord. ledamot 

Det är värt att notera att Mikael Huss, teknisk chef hos Sjöfartsverket - 1.9 - och personen som förfalskade 
'Estonia's sjunkförlopp inte är samma Mikael Huss som representerar Sjöbefälsförbundet i rådet 2002. Den 
senare är maskinist och ombudsman i facket. Som synes har rådet 'en bred förankring i den svenska sjöfarten' 
(Claes Unge 2002-04-30). 

Ingen av ovanstående vill dock besvara förfrågningar från Heiwa Co om elementär sjösäkerhet och Joakim 
Thiséus, Claes Unge, Göran Friberg, m.fl har senare dragit sig ur spektaklet. 

GODKÄNDA FORSKNINGSPROJEKT 

Vinnova delade ut SEK 25 millioner i forskningsbidrag 2001. Vinnova finansierar normalt upp till 50% av 
projektet, resten måste utomstående finansiärer betala. I undantagsfall kan Vinnova finansiera 100%. I första 
omgången - oktober 2001 - bedömdes 31 ansökningar.  

13 ansökningar godkändes i oktober 2001 enligt tabell Godkända projekt 
t.h. Åtta godkända projekt leds av ledamöter i Vinnovas Programråd 
(se ovan). Sju godkända projekt finansieras av ledamöter i Vinnovas 
Programråd, två godkända projekt finansieras av Vinnova 100% (och 
fyra av Vinnova + icke representerade bolag/institutioner). De 
forskningsområden som berörs är huvudsakligen FoU1 och FoU4 - 
förebyggande åtgärder och omgivande stödsystem. Inget projekt 
handlar direkt om det internationella regelsystemet. 

18 ansökningar godkändes alltså inte. Enbart fyra ej godkända projekt 
skulle ledas av två ledamöter i Vinnovas Programråd, som dock redan 
fått totalt tre projekt redan godkända. Resterande 14 underkända 
projekt hade ingen ledamot i programrådet, och naturligtvis inget 
annat godkänt projekt. 

SEK 20 miljoner anslogs till de godkända projekten. 

Programrådet godkände alltså 13 projekt - i 61,5% av projekten satt 
projektledaren själv i Programrådet, i 53,8% av fallet var finansiären 
representerad i rådet. I två fall, 15,4%, finansierar Vinnova hela 
projektet och i fyra fall, 30,7%, var finansiären icke representerad i 
rådet (men i hälften av dessa fall var projektledaren ledamot av 
rådet). Statliga myndigheter, universitet, fack är här i majoritet. 

No. Projektledare Finansiär Område 

1 S B,C,G,V FoU1/4 

2 - K,V +6ö FoU1/4 

3 R B,C,G FoU1/4 

4 P B,C,G,V FoU1/4 

5 N V +2ö FoU2 

6 N V +3ö FoU1/4 

7 O 
M,H,V 
+1ö 

FoU1 

8 - V +1ö FoU1 

9 P V FoU4 

10 N B,C,G,V FoU3 

11 - V +3ö FoU4 

12 - V FoU4 

13 - G,V +1ö FoU4 

Se vidare http://www.vinnova.se och 
klicka på godkända sjösäkerhetsprojekt 

Av 18 underkända projekt saknade 14, 77,8%, representation i rådet. Dessa 14 var naturligtvis beredda att 
satsa 50% av projektfinansieringen (projektledare/finansiär var troligtvis samma). En majoritet av de 14 är 
mindre företag, resten institutioner och staten. Två projekt handlade om räddningsutrustning - båda avslogs. 

SEK 24 MILJONER TILL EGNA PROJEKT 
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Slutsatsen är att rådet beslöt att enbart stödja egna projekt. Inga projekt i grupp ÖF godkändes. För syns skull 
beslöt man att finansiera ett par projekt för personer utan synbar representation i rådet. Mindre företag hade 
ingen chans. Majoriteten av forskningspengarna går direkt tillbaka till projekt ledda eller finansierade av rådets 
ledamöter och deras instutitioner. Enligt uppgift (juni 2002) delades SEK 20 millioner ut till ovan projekt, dvs 
80% av hela budgeten 2001-2003 brändes av första året. Besluten kan ej överklagas (se nedan). 

Den 11 april 2002 beslöt Vinnova att ett av projekten ovan skulle tilldelas ytterligare SEK 4 miljoner, dvs 96% av 
budgeten var förbrukad när de, s.k. ideskisserna begärdes in (se nedan). 

Heiwa Co:s föreslagna projekt 2001 

Heiwa Co hade 2001 inlämnat två ansökningar som båda avslogs. 

Vinnova dnr. 2001-05515 handlade om 'Utvärdering 2001 av vissa SOLAS regeländringar 1995 - Svenska 
färjebefäls, rederi och fartygsinspektörers synpunkter' enligt målsättning IRS ovan.Ur ansökan: 

Inledning (Vinnova dnr 2001-05515) 

Efter Estoniaolyckan 1994 utsåg FN's sjöfartsorgan IMO en expertpanel att göra en snabb genomgång av 
IMO's sjösäkerhetskonvention SOLAS (Safety of Life at Sea). Efter tre månader presenterade panelen sitt 
resultat vilket resulterade i att IMO snabbt godkände ett antal ändringar av SOLAS att träda i kraft direkt 
eller senare. Förfarandet var inte helt enligt IMO's egna procedurer - förslag till Marine Safety Committee 
(MSC), remiss till och expertutvärdering (bl.a. med hjälp av Formal Safety Assessment) i MSC's olika 
underkommittéer med hjälp av NGO's, tillbaka till MSC för godkännande och sedan genomförande enligt 
tidtabell. 

Regeländringar var av olika karaktär - klargöranden av vissa regeler, ändringar, vilket kunde innebära 
modifikationer av befintliga arrangemang, och helt nya regler/krav. 

Ett urval av regeländringarna och viss analys finns redovisat i kapitel 5 av boken "Lies and Truths about the 
M/V Estonia accident" på http://heiwaco.tripod.com/e7del5.htm . 

Genomförandet av regeländringarna pågår fortfarande. Eftersom flera regeländringar var/är oklara har 
tolkningsfrågor uppstått som besvarats olika av olika administrationer. Eftersom andra regeländringar 
knappast bidrar eller ökar säkerheten har berördra redare begärt undantag (exemptions) från kraven och 
erhållit dessa (för att kunna fortsätta segla med korrekta certifikat (och undantagscertifikat)). 

Ett trettiotal regeländringar kommer att behandlas i projektet i olika områden: 

Vattentät indelning - vattentäta dörrar, vattentäta bildäck 

Vattentäta skrovdörrar 

Länspumpar och länsbrunnar 

Stabilitet 

Flyktvägar - korridorer, trapphus - slagsidans påverkan 

Livräddning - båtar, flottar, snabba räddningsbåtar - sjösättning och bärgning 

Stockholmsöverenskommelsen". 
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Utveckling av Intervjumall 

Baserat på uppgifter i Inledning skall projektledaren utveckla en intervjumall där (1) de olika 
regelförändringarna beskrivs för personen (färjebefäl, rederiinspektör och sjöfartsinspektionens 
fartygsinspektör), (2) fråga ställs huruvida personen är införstådd med regeln/ändringen, (3) om den 
genomförts enligt uppställd målsättning eller om (4) undantag bifallits, (5) huruvida regeln/ändringen bidrar 
till ökad sjösäkerhet och (6) allmän diskussion med kommentarer kring den särskilda 
regeln/ändringen/kravet. En avslutande (7) fråga gäller framtida sjösäkerhet - vad har missats i 
regelförändringarna 1995-2001 - förslag till ytterligare förbättringar. 

Genomförande av Intervjuer:  

Projektledaren skall besöka fyra områden och intervjua färjebefäl, rederiinspektör och sjöfartsinspektionens 
fartygsinspektör enligt ovan mall. Dessa områden är (1) Malmö (inklusive Trelleborg och Hälsingborg), (2) 
Göteborg (inklusive Halmstad), (3) Stockholm (inklusive Nynäshamn, Södertälje och hamnar i Roslagen) samt 
(4) Umeå. Totalt skall cirka 20 färjebefäl, 10 rederiinspektörer och 20 fartygsinspektörer intervjuas. 

Utvärdering och behandling av intervjuer och uppgifter  

Projektledaren skall sedan sammanställa alla svar och avgivna uppgifter, utvärdera dessa och klart och 
tydligt beskriva allt i sin rapport (se nedan). Efter att den preliminära rapporten sammanställts skall alla 
intervjuade få tillfälle att läsa rapporten och tillföra kommentarer och synpunkter. 

Rapport 

Projektledaren skall redovisa sitt resultat i en rapport. Rapporten skall bl.a. behandla för varje (1) behandlad 
regeländring, (2) dess genomförande enligt uppgifter från de intervjuade, (3) bidrag till ökad sjösäkerhet och 
alla synpunkter på regeländringen, (4) undantag och skäl för detta och (5) övriga kommentarer. 

Rapporten skall också beskriva alla intervjuades synpunkter på (6) framtida förbättrad sjösäkerhet. 

Rapporten skall först utges i en preliminär upplaga där alla deltagande har möjlighet att korrigera och/eller 
komplettera sina synpunkter och/eller projektledarens slutsatser. Alla nya uppgifter/kommentarer kommer 
att bifogas rapporten i ett appendix med klara referenser till relevanta punkter i rapporten. 

De intervjuade kommer ej att namnges. Den preliminära rapporten kommer att skrivas på svenska. Slutlig 
rapport kommer att skrivas på engelska och svenska. Vinnova kommer att regelbundet uppdateras via email. 

Presentation 

Rapporten skall vara klar under vintern 2001 och preliminärt (intervjumall och syfte) presenteras vid 
Sjöfartsverkets internationella seminarium om Sjösäkerhet hösten 2001, som beslutats av regeringen i april 
2001 (detaljer ännu ej kända). 

Rapporten skall också presenteras för Vinnova som underlag för ytterligare projekt 2002 och senare för 
Sjösäkerhet. Rapporten kommer också att presenteras på Heiwa Co's webbsida. 

 
Avslag (1) 

Vinnova avslog ovan projektansökan 26 oktober (meddelat 16 december 2001) med följande motivering:  

... "Regelsystemet behöver ... ses över och vidareutvecklas. VINNOVA kommer inom ramen för 
Sjösäkerhetsprogrammet att finansiera projekt med angiven inriktning. Föreliggande ansökan har dock inte 
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prioriterats lika högt som andra projekt som berör samma ämnesområde". ... Programrådet ... är av samma 
uppfattning ... . 

Emellertid handlar inget av 13 hittills godkända projekt om samma ämnesområde (sic) - en utvärdering av 
tidigare regler! 

Katastrofutredning 

Den andra ansökan (no. 2111-06181) enligt målsättning ÖF ovan hade, bl.a. följande lydelse: 

Målsättning (Vinnova dnr 2111-06181) 

Boken 'Disaster Investigation' om Estoniaolycksutredningen, mm finns sedan juni 2000 på Internet 
(http://heiwaco.tripod.com/disasterinvestigation.htm) och röner stort intresse - ca 1 500 besökare per 
månad. Läsare har uttryckt önskemål om att boken trycks i hardcopy för lättare handhavande, etc. Boken 
skall distribueras gratis till alla medlemmar av Vinnovas programråd för sjöfart och säkerhet och till alla 
medverkande i Vinnovaprojekt för sjöfart och säkerhet. Boken skall senare säljas via bokhandel, mm. 

Vinnova skall bekosta/garantera 50% av tryckkostnaden. Beräknad upplaga 1 000 ex. 

Vid senare försäljning skall Heiwa Co. betala tillbaka 50% av vinsten tills Vinnova's bidrag till tryckkostnaden 
(SEK 50 000) är täckta. 

Inledning 

Boken 'Katastrofutredning' om Estoniaolyckan publicerades på Internet år 2000 på svenska 
(http://heiwaco.tripod.com/katastrofutredning.htm). Boken var en fortsättning av författarens bok 'Lies and 
Truths of the M/V Estonia accident' 1998. Önskemål om översättning till engelska uppfylldes våren 2001. 

Boken 'Disaster Investigation' i hardcopy kan utnyttjas för bättre förståelse av sjösäkerhetstekniska frågor 
och användas som bakgrundsmaterial för riskanalys och formell säkerhetsanalys vid universitet och 
högskolor. Efter Estoniaolyckan spreds ett stort antal felaktiga uppgifter om färjesäkerhet, t.ex. stabilitet, 
vattentät indelning, livräddningsmaterial, räddning av personer i vatten, etc. Boken 'Disaster Investigation' 
korrigerar flera felaktiga uppgifter. Boken tar också fasta på de frågor som aldrig utreddes i den officella 
haverirapporten. 

Sjösäkerhet 

En defintion av sjösäkerhet är system, metoder, arrangemang och material som bidrar till att risken - 
sannolikheten - för sjöolyckor minskar. Sjösäkerhet är däremot inte blint uppfyllande av regelkrav och/eller 
rätt ifyllda certifikat av olika slag. För att minska risken för sjöolyckor är det därför av högsta vikt att orsaken 
till sjöolyckor utreds korrekt. Sjösäkerheten kan definitionsmässigt ej ökas utan fullständig kunskap om 
sjöolyckor. Förslag till ökad sjösäkerhet måste sedan stämmas av emot resultatet och de äkta orsakerna av 
tidigare sjöolyckor. 

Förväntade effekter 

Efter Estoniaolyckan 1994 lämnades i det akuta krisskeendet mycket korrekta uppgifter men även en del 
felaktiga uppgifter av rent skeppsbyggnadsteknisk, sjösäkerhetsteknisk och sjömansmässig natur. Tyvärr 
korrigerades inte dessa rent tekniska fel senare utan användes vid utarbetande av olika regeländringar av 
sjösäkerhetsteknisk natur hos IMO. Resultat av ny sjösäkerhetsteknisk forskning - t.ex. Vinnovas program - 
måste naturligtvis stämmas av emot vad som verkligen hände, t.ex. vid Estoniaolyckan. Därför är en korrekt 
förståelse av vad som verkligen skedde vid Estoniaolyckan absolut nödvändig för att kunna förbättra 
sjösäkerheten. Boken 'Disaster Investigation' bidrar med just dessa ökade kunskaper och borde vara 
obligatorisk läsning för alla medlemmar i Vinnovas programråd och deltagare i Vinnovas olika projekt för 
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sjöfart och säkerhet. Den förväntade effekten är naturligtvis ökad och korrekt kunskap om den olycka som 
motiverar just Vinnovas sjösäkerhetsprogram. 

 
Avslag (2) 

Vinnova avslog ovan projektansökan 26 oktober (meddelat 16 december 2001) med följande motivering: 

"VINNOVA ger ytterst sällan bidrag till privatpersoner. FoU-projekt som i sådana fall kan ges bidrag skall innehålla 
sådana kvaliteter att resultaten har avgörande betydelse för områdets utveckling och bidrar till svensk tillväxt och 
kunskapsuppbyggnad. I detta fall anser VINNOVA att skriften (sic) 'Disaster Investigation' inte kommer att tillföra 
sådan kunskap och har dessutom tveksam relevans till Sjösäkerhetsprogrammets målsättning". ... Programrådet ... 
är av samma uppfattning ... . 

Författaren har under ansökningstiden försökt få kontakt med programrådets medlemmar; skall inte 
Vinnova uppmuntra  

"kritiskt granskande studier och analyser för sjösäkerhetsåtgärder med betydelse för sjösäkerhetsområdet som, 
t.ex. olika aktörers vilja och/eller förmåga att ta emot kunskap".  

Enbart en medlem har svarat. Programrådets ordförande har låtit hänvisa till Styrelsen för psykologiskt 
försvar (sic). Vad beträffar Styrelsen för pskylogiskt försvar har ingen ansökan inlämnats om att bistå SPF att 
utvärdera materialet att förklara slutskedet i 'Estonia's sjunkförlopp och hur fartyget vattenfylldes. 

Idéskisser 2002 

I januari 2002 ombad Vinnova allmänheten att inlämna s.k. idéskisser som kunde förbättra själva fartyget som 
livbåt. Vinnova kunde senare tänka sig stödja idéskissaren - idékläckaren - att utveckla idén/skissen till en 
fullständig ansökan. Vinnova meddelade naturligtvis inte att 80-96% av hela forskningsbudgeten redan var 
förbrukad och attdet inte fanns några pengar att utveckla idéskisser med. 

Heiwa Co inlämnade först följande idéskiss via Vinnnovas digitala/elektroniska portal, dvs idéskisser, etc. 
kan numera sändas in via Internet (snigelpost behövs ej i sjösäkerhetsarbetet): 

Idéskiss (Vinnova dnr 2002-00332) - the Heiwa Solution 

För att ett fartyg skall kunna fungera som livbåt krävs att det inte sjunker eller kränger (eller kapsejsar) när 
det skadas i eller pga av olycka. Nya SOLAS regler 1995 att bidraga till detta påstådda syfte har införts, men 
om de fungerar är oklart. Vinnova har meddelat att det kommer att finansiera projekt med målsättningen att 
utreda detta, vilket är utmärkt. Ingen regel har dock föreslagits som förhindrar sjunkning (eller kapsejsning).  

Förhindra sjunkning och slagsida 

För att förhindra sjunkning krävs att fartygets flytkraft enligt Arkimedes princip bevaras i alla tänkbara 
olycksfall. Det är inte möjligt för alla fartygstyper, men borde vara möjligt för, t.ex. roro-passagerarfärjor, 
vissa lastfartyg, fiskefartyg, mm. Idag antas att flykraften bevaras med vattentät skrovindelning och stängda 
vattentäta dörrar: skadade utrymmen med hög permeabilitet tillåts vattenfyllas och fartyget beräknas flyta 
på oskadade utrymmen. Den nya idén är att skadade skrovutrymmen ej skall tillåtas vattenfyllas! Detta mål 
kan uppnås genom att minska permeabiliteten i relevanta skrovutrymmen.  

Minska permeabiliteten 

Utrymmen fyllda 100% med gods har minimal permeabilitet, dvs 0. Utrymmen med utrustning och avsedda 
för passagerare har maximal permeabilitet, 0.85 -0.95. Ett roro-passagerarfartyg kan, t.ex. arrangeras så 
utrymmmen med hög risk att vattenfyllas vid olycka samtidigt har minimal permeabilitet i dessa. Vilka dessa 
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utrymmen är, är kända genom olycksstatistik. Jfr t.ex. Coulombi Egg oljetanker - se 
http://heiwaco.tripod.com/ce_coulombiegg.htm - där lastoljetankar och ballasttankar arrangerats så att 
oljespill minimeras i alla tänkbara olyckor (och i Coulombi Egg's fall ballasttankar tillåts vatten- eller 
oljefyllas). Coulombi Egg oljetanker utvecklades av Heiwa Co. 1989-1994 och är det enda godkända alternativ 
till dubbelskrov godkänt av IMO enligt Marpol I/13F(5) 1997. Sverige (Sjöfartsverket) understödde Heiwa 
Co's ansökan i IMO 1995, vilken måste inlämnas av en stat, t.ex. Sverige och ej en privatperson, t.ex. Heiwa 
Co. 

Vad beträffar fartyg kan samma principer tillämpas för, t.ex. roro-passagerarfartyg , dvs att vissa 
skrovutrymmen - och speciellt vissa delar av dessa (i vattenlinjen) ej tillåts vattenfyllas trots att de är läck. 
Slagsida kan därmed också förhindras. Detta kan utföras till låg kostnad och utrymmena kan fortfarande 
besiktigas, fartygets funktion ändras ej, etc. Anledningen är att stora delar eller volymer av fartygsskrov 
enbart används att flyta på utan annan funktion, t.ex. som maskinrum eller tankar eller lastrum. Dessa delar 
(eller delar av dem) kan ges permeabilitet 0 (eller snarare 0.1 eller 0.2). Detaljer kommer att anges i 
feasabilitystudien. Heiwa Co. använder redan delar av idén för att förbättra stabilitet och säkerhet för ett 
existerande roro-passagerarfartyg i samråd med italienska klassningssällskapet RINA. Målsättningen är 
utveckla idén för nybyggen och alla fartyg och vettiga regler och riktlinjer. 

Konsekvenser 

Ett osänkbart skrov som förutsättning för 'fartyg som livbåt' hindrar inte att fartyget (livbåten) kan kapsejsa 
och flyta upp och ned. Kapsejsning är naturligtvis ett helt annat fenomen än sjunkning, dvs ett krängande 
moment välter fartyget 180° från ett stabilt upprätt läge med skrovet underst och däckshuset överst, till det 
enda, andra stabila läget med skrovet överst och däckshuset underst. Alla ombord omkommer. Fartyget 
flyter upp och ned. Skrovet vattenfylls aldrig. Medel att förhindra kapsejsning kommer ej att behandlas i 
denna studie (vilket kan göras i en annan idéskiss med Vinnovas medverkan). Däremot kommer andra 
regelkrav att belysas, t.ex. behovet av evakueringssystem och snabba rescuebåtar. Om 'fartyget som livbåt' 
kan arrangeras till rimlig kostnad kan naturligtvis en helt massa andra krav slopas och besparingar göras. 
Heiwa Co. har t.ex. inte funnit ett enda skäl för att roro-passagerarfartyg som enda fartyg skall ha snabb 
rescuebåt! En snabb rescuebåt ökar ej sjösäkerheten, snarare tvärtom! 

Ett skadat fartyg skall ej heller få slagsida och det kan uppnås med ett osänkbart skrov och 'fartyget som 
livbåt'. Det finns inga system för evakuering som fungerar när fartyget har slagsida >20°. Personer kommer ej 
ur sina hytter, de kan ej gå på lutande däck, trapphusen fungerar inte heller, livräddningsutrustning kan ej 
sjösättas, etc.  

Avslutning 

För ett 'fartyg som livbåt' krävs att det inte kan sjunka i alla (eller en majoritet av) tänkbara olycksfall och att 
slagsida ej uppstår. Ett sätt att öka sannolikheten för detta är att minska permeabiliteten i 
fartygsskrovutrymmen med risk att vattenfyllas: the Heiwa Solution. Systemet passar bra för roro-
passagerarfärjor som har skrovutrymmen som enbart används att flyta på. Systemet kan stämmas av mot 
olycksstatistik, etc.  

 
Avslag (3) 

Vinnova (Joakim Thiséus/Claes Unge) beslutade enligt egen uppgift den 22 maj 2002 (meddelat 07 juni 2002 - 
via snigelpost) att inte utveckla ovanstånde idéskiss till en fullständig ansökan med följande motivering: 

"Skissen är enligt vår bedömning ostrukturerad och svårtillgänglig genom sin blandning av teknik och polemik och 
sökanden (sic - idéskissaren!) lyckas inte skapa förtroende för sin förmåga att genomföra projekt. Dessutom anges 
endast i allmänna ordalag vilka som skall medverka - ett krav som vi ställer på projekt (sic - ideskisser?).  
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Ett ytterligare skäl är att VINNOVA ytterst sällan ger bidrag till privatpersoner. Projekt (sic - idéskisser?) som i 
sådana fall kan ges bidrag skall ... (ha) avgörande betydelse för områdets utveckling och (bidra) till svensk tillväxt 
(sic) ..." 

Det är ett märkligt avslag. Idén används redan men Vinnova anser den vara ostrukturerad och svårtillgänglig! 
Det är annars enkelt att be om en förklaring. Hur kan en idéskiss ha avgörande betydelse för svensk tillväxt? 
Det är ju sjösäkerhet vi försöker förbättra med nya idéer. Och det är naturligtvis ganska oförskämt att ange att 
sökanden inte lyckas skapa förtroende för sin förmåga att genomföra projekt. Han har ju redan lett ombyggnad 
av ett otal färjor och utvecklat en ny oljetankerkonstruktion. 

Avslag (3) - annan version 

Enligt protokoll nr 6 för möte 11 april 2002 med Vinnovas programråd för sjöfart och sjösäkerhet (daterat 
2002-04-15) var beslutet annars: 

" 2002-332 - The Heiwa Solution. Avslås med den formella motiveringen att sökandens företag (sic - ideskissaren?) 
är registrerat utomlands. Dessutom saknas koppplingar till ett vetenskapligt nätverk inom vars ram frågan (sic - 
idéskissen!) skulle kunna utvecklas.  

De polemiska uttalanden som finns i idéskissen är inte användbara för teknisk eller vetenskaplig utvärdering och 
minskar förtroendet för sökanden (sic - idéskissaren!). Rådet vill också uppmärksamma VINNOVA på att idéskissen 
är svårtillgänglig och för allmänt hållen för att läggas som grund för ett beslut om stöd för att utveckla en 
fullständig ansökan". 

Sökandens företag är inte alls registrerat utomlands. Det är lika svenskt som sökanden själv. Italienska 
klassningssällskapet RINA är tydligen inte heller ett vetenskapligt närverk inom vars ram idén skulle kunna 
utvecklas. Notera hur Vinnova arbetar - man möts den 11 april 2002 och avslår idéskissen. Det meddelas dock 
inte idéskissaren, som sedan frågar den 23 maj vad som händer. Då, först då, skriver man ut ett brev med avlag 
(daterat 22 maj) som sedan sänds med snigelpost. Jämför nedan e-postkorrespondens: 

"Hej ! 

Ja , du kan räkna med beslut och papper under nästa vecka! 

Claes Unge 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Anders.Bjorkman [mailto:Anders.Bjorkman@wanadoo.fr] 
Skickat: den 23 maj 2002 19:36 
Till: Joakim Thiséus; Claes Unge 
Ämne: Re: Dnr. 20002-00332 och 2002-00351 

Hej, 

Vore tacksam för besked om mina "idéskisser". Vore tacksam för uppgifter när dessa diskuterades och kopior 
av mötesprotokoll, etc. 

mvh 

Anders Björkman 

----- Original Message ----- 
From: Joakim Thiséus 
To: Anders.Bjorkman 
Sent: Wednesday, April 10, 2002 11:09 AM 
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Subject: SV: Dnr. 20002-00332 och 2002-00351 

Hej! 

Beslut kommer att tas inom ca en månad. Först efter detta kommer information att läggas ut på VINNOVA:s 
hemsida om vilka projekt som fått bidrag. Handläggare för projekt inom området är för tillfället Claes Unge, då 
jag själv - under en period - har andra uppgifter inom transportenheten. 

Hälsningar 

Joakim Thiseus 

 
Ytterligare idéskisser 

Heiwa Co har givetvis lämnat in ytterligare en idéskiss till Vinnova som eventuellt kunde utvecklas till full 
projektansökan: 

Idéskiss (Vinnova dnr 2002-00351) - The Estonia Solution 

För att ett fartyg skall kunna fungera som livbåt krävs att det inte sjunker eller kränger (eller kapsejsar) när 
det skadas i eller pga av olycka. Ursprunget till Vinnovas sjösäkerhetsprogram är naturligtvis Estoniaolyckan 
1994 och påstådda fel och brister hos Estonia (som ej upptäckts av myndigheter och som slunkit igenom 
regelverket) men även brister av dess olycksutredning och JAIC's slutrapport, t.ex. att sjunkförloppets 
slutskede och skrovets vattenfyllning inte har beskrivits. 

Svenska regeringen har gett ett uppdrag till Styrelsen för psykologisk försvar, SPF (den 19 april 2001) , "att 
med utgångspunkt i det händelseförlopp som beskrivs i JAIC:s slutrapport, komplettera faktamaterialet med 
ett exempel på hur fartyget i sjunkförloppets slutskede kan ha vattenfyllts". 

För att kunna konstruera ett fartyg som livbåt, dvs att det varken vattenfylls eller sjunker, är det naturligtvis 
av stort intresse att veta resultatet av SPFs uppdrag. 

Tyvärr har SPF har ännu ej startat med uppdraget. SPF kan ej ens meddela när uppdraget skall påbörjas eller 
vem som skall utföra det. 

Heiwa Co föreslår därför en europeisk lösning:  

"Att med utgångspunkt i det händelseförlopp som beskrivs i JAIC:s slutrapport, komplettera faktamaterialet 
med ett exempel på hur Estonia i sjunkförloppets slutskede kan ha vattenfyllts".  

Projektet involverar tekniska högskolor i Grekland, Italien, Frankrike, England, Holland, Tyskland som alla 
skall bedöma  

1. händelsförloppet och dess olika skeden,  

2. klargöra ett (eller flera) sjunkförlopp och  

3. beräkna vattenfyllnad, stabilitet och sjunkning med olika dataprogram och 

4. rekommendationer och förslag att förhindra sjunkning som föreslås under projektets gång. 
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Vad beträffar 1. skall följande verifieras varje minut: 

1.1 händelseförloppets början cirka kl. 01.15 - vatten strömmar in i överbyggnaden, 

1.2 slagsida uppstår kl. 01.15-01.20 (sex fall), överbyggnaden fylls, 

1.3 händelseförloppets andra skede cirka kl. 01.20-01.28 - däckshuset (däck 4 och 5) börjar 

vattenfyllas och mera vatten kommer in i överbyggnaden (åtta olika fall), 

1.4 händelseförloppets slutskede kl. 01.30-01.52 - vattenfyllning och sjunkning (33 olika fall - en eller flera 
olika förlopp), 

1.5 färjans fart och positioner under hela händelseförloppet - 14-15 knop kl. 01.15 - 0 knop kl. 01.52. 

Vad beträffar 2. skall följande konditioner (deplacement, flytkraft, stabilitet, slagsida, trim, djupgående, etc) 
i svårt väder verifieras: 

2.1 slutskedets och sjunkförloppets början cirka kl. 01.30 - färjan har >70° slagsida, skrovet och vattentät 
indelning är oskadade, färjan flyter på oskadat skrov (hur?), 

2.2 vattenfyllnad och flyttillstånd för skrovet och dess vattentäta avdelningar varje minut t.o.m. kl. 01.52 (33 
olika fall) för varje sjunkförlopp, 

2.3 stämma av 2.2 mot 1.5, dvs verifiera hur ett sjunkande fartyg kan förflytta sig > 1 200 meter. 

Heiwa Co. skall koordinera projektet.  

Heiwa Co. är redan i kontakt med ett flertal personer och instutitioner som visat intresse för projektet (via 
Heiwa Co's hemsida http://heiwaco.tripod.com/epunkt19.htm). Själva arbetet kan delvis utföras av 
studenter under handledning. 

Om SPF mot förmodan presenterar resultatet av sin utredning under projektets gång skall hänsyn 
naturligtvis tas till det.  

Projektet skall, efter att ha bestämt hur Estonia i sjunkförloppets slutskede kan ha vattenfyllts, leda fram till 
relevanta slutsatser och rekommendationer om hur det olyckliga händelseförloppet kunde ha förhindrats på 
Estonia och andra liknande roro-passagerarfärjor, om hur de olika sjunkförloppen kunde ha förhindrats eller 
fördröjts med förbättrade arrangemang och/eller rutiner och om hur vattenfyllnad kan förhindras eller 
elimineras på olika sätt så att fartyg kan fungera som livbåt. En feasabilitystudie kan tas fram på två 
månader. Kostnaden är ringa. 

 
Avslag (4) 

Vinnova (Joakim Thiséus/Claes Unge) beslutade den 22 maj 2002 (meddelat 07 juni 2002 - via snigelpost) att 
inte utveckla ovanstånde idéskiss till en fullständig ansökan med följande motivering: 

"Skissen är enligt vår bedömning ostrukturerad genom sin blandning av teknik och polemik och sökanden (sic - 
idéskissaren!) lyckas inte skapa förtroende för sin förmåga att genomföra projekt. Dessutom anges endast i 
allmänna ordalag vilka som skall medverka - ett krav som vi ställer på projekt (sic - ideskisser?).  
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Ett ytterligare skäl är att VINNOVA ytterst sällan ger bidrag till privatpersoner. Projekt (sic - idéskisser?) som i 
sådana fall kan ges bidrag skall ... (ha) avgörande betydelse för områdets utveckling och (bidra) till svensk tillväxt 
(sic) ..." 

Notera att Avslag (4) är 99% identiskt med Avslag (3) - enda skillnaden är att den senare idéskissen enligt 
Vinnova inte är 'svårtillgänglig'. Och trots att det anges att Projektet involverar tekniska högskolor i 
Grekland, Italien, Frankrike, England, Holland, Tyskland anser Vinnova att det endast är allmänna ordalag 
om vilka som skall medverka. Och nu är sökanden en privatperson. 

Avslag (4) - annan version 

Enligt protokoll nr 6 för möte 11 april 2002 (daterat 2002-04-15) var beslutet annars: 

" 2002-351 - The Estonia Solution. Avslås med den formella motiveringen att sökandens företag (sic - 
ideskissaren?) är registrerat utomlands. Skissen är enligt Rådet ostrukturerat genom sin blandning av teknik och 
polemik och sökanden lyckas inte skapa förtroende för sin förmåga att genomföra projektet (sic idéskissen). 
Dessutom anges endast i allmänna ordalag vilka som skall medverka - ett krav som Rådet uppfattar VINNOVA 
ställer på projekt". 

Varken VINNOVA eller dess Råd är intresserade av att låta sex europeiska tekniska högskolor kontrollera och 
simulera 'Estonia's sjunkförlopp när hon förflyttades >1 200 meter. Anledningen är naturligtvis att medlemmar 
som förfalskade den officiella Estoniarapporten, sitter i Rådet. 

Vid förfrågan vilka 'ideskisser' om 'fartyget som livbåt' som verkligen har godkänts av Vinnova 22 mars - 22 maj 
2002 vägrade först Vinnova att svara. Senare - i brev 2002-06-19 - meddelades att enbart två idéskisser (av 15) 
hade godkänts: 

2002-821 - Utveckling av säker, effektiv och billig överlevnadsdräkt - SSPA 

2002-835 - Hantering av rescuebåtar - SSPA. 

IDÉSKISSER FÖR SEK 13 MILLIONER 

Naturligtvis har ingen av dessa 'idéskisser' med fartyget som livbåt att göra. Inte heller hade någon annan av de 
13 underkända idéskisserna med fartyget som livbåt att göra (utom naturligtvis Heiwa Cos idéskisser). De 15 
ideskisserna skulle enligt Vinnova kosta SEK 13 millioner att utveckla! Heiwa Cos idéskisser skulle inte kosta ett 
öre att utveckla till fulla projekt och själva projekten skulle kosta mycket litet. Eftersom SEK 20-24 millioner (av 
25) redan hade bränts av i första omgången fanns det inte medel till att stödja ytterligare idéskisser. De två 
godkända idéskisserna fick bidrag om något mindre än 1 miljon kronor för fördjupade förstudier (sic). 
Naturligtvis finns inga medel att avsluta idéskisserna. Pengarna är slut. 

BESLUT KAN EJ ÖVERKLAGAS 

Det går ej att överklaga Vinnovas beslut. Det bygger på 9 § i förordningen (2000:1132) med "Instruktion för 
Vinnova". Där framgår att beslut av den typ det här gäller inte går att överklaga. Instruktionen bygger i sin 
tur i denna del på 17 § i förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt 
utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet. 

Bojkotta Vinnova 

Vinnovas sjösäkerhetsforskningsprogram är naturligtvis inte seriöst. Kollegialitet binder samman alla 
medlemmar i sjösäkerhetsrådet där flera personer, t.ex. Johan Franson, Anders Ulfvarson och Olle Rutgersson 
deltagit i vilseledningskampanjen efter Estonia och Vinnova faller undan. Man vill undvika kritik av sig själva! 
Och det har naturligtvis redan stött på patrull. Ett stort antal av de 2001 godkända projekten skall utföras av 
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doktorander vid olika högskolor, men när projektet godkändes fanns det bara projektledare (medlemmar i 
Vinnovas sjösäkerhetsråd) ... men inga doktorander. Och senare vill inte några doktorander utföra projekten - 
som naturligtvis är en del av vilseledningskampanjen om Estoniaolyckan. Det är utmärkt. Heiwa Co anser att 
Vinnovas s.k. sjösäkerhetsforskningsprogram bör bojkottas av seriösa och oberoende sjösäkerhetsarbetare. 
Vinnova har hittills (7 oktober 2002) inte kunnat visa ett enda resultat av sin 'sjösäkerhetsforskning' och 
kommer inte heller i framtiden att kunna göra det. Hela verksamheten är rena skämtet. 

Regeringen kunde naturligtvis förutse ovan beskrivna utveckling när den beslöt den 19 april 2001 att, istället 
för en kompletterande utredning av nya fakta om Estoniaolyckan, satsa på allmän sjösäkerhetsforskning. 
Sveriges sjösäkerhetsforsknings målsättning är en fortsättning på vilseledningskampanjen om Estonia - med 
nya medel och nya deltagare. 

YTTERLIGARE SEK 20 MILJONER TILL SJÖSÄKERHETSFORSKNING 

Det kan vara av intresse att citera VINNOVAs vice generaldirektör Madelene Sandströms brev till Mona Sahlin 
2002-05-07 (dnr 2001-04897): 

" Det har nu gått ett år sedan Regeringen gav VINNOVA uppdraget att ... planera och finansiera den särskilda 
forskningssatsningen på sjösäkerhetsområdet ...  

... behovet (är) mycket stort av att både bredda och fördjupa det inledda arbetet. ... 

... mest angeläget är dock ... att forskningen, om ytterligare medel kan ställas till förfogande, skulle kunna föra 
upp säkerhetsarbetet på en ännu högre nivå. ... 

Den fråga jag ser som mest angelägen att bearbeta ytterligare handlar om svårigheterna att "säkra hela fartyget 
som sin egen livbåt" - en ytterst komplex frågeställning... 

Jag tror att ... att ytterligare 20 miljoner för åren 2003-2005 är en väl avvägd bedömning av behovet". 

Etc., etc. Vinnova har naturligtvis 2002 inte godkänt ett enda projekt eller idéskiss om 'fartyget som sin egen 
livbåt" men trots detta kräver man mera pengar till detta och att treårsprogrammet blir en fem-årsplan! Det är 
litet Lyssenko över det hela. 

Madelene Sandström kan inte vara okunnig om att utredningen av Estoniaolyckan, som är bakgrunden till 
Vinnovas förskningsprogram, är det största bluffen i maritim olyckshistoria. Följande e-mail har sänts till henne 
(författaren var då okunnig om Sandströms brev till Mona Sahlin ovan): 

"Till Vinnova - 11 juni 2002  

Per Eriksson, GD 

Madelene Sandström, vGD 

Eva Lindencrona, dir. och avdchef 

Program för sjösäkerhet 

Det verkar som Vinnovas program för sjösäkerhet har spårat ur. Under 2001 godkändes en överväldigande 
majoritet projekt som gick till programrådets (Vinnovas sjösäkerhetsråd) egna medlemmar eller dess 
associerade personer. Inga uppgifter publiceras om avslagna projekt och motiv därför eller vilka medel som 
beviljats. 

Under 2002 inbjöds vi att lämna in idéskisser om fartyg som livbåt tom 22 mars. Bedömningen omgärdades 
med största sekretess, dvs vi vet ej vilka idéskisser som lämnats in. Den 22 maj avslogs flera inlämnade skisser 
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men idégivaren informeras ej på normalt sätt (via e-post) utan får så småningom besked via snigelpost. 
Avslagsmotiveringen – identisk – är rent floskel: skissen är ostrukturerad, sökanden (sic – idégivaren) lyckas inte 
skapa förtroende, allmänna ordalag vilka som skall medverka, Vinnova ger sällan bidrag till privatpersoner, 
projekt (sic – idéskisser) (i sådana fall) skall innehålla kvaliteter (sic) och skall bidra till svensk tillväxt, etc. 

Jag trodde det handlade om idéer – och att idéerna skulle bedömas. Men i mitt fall (dnr 2002-00332/351) 
bemöts jag endast med floskler och sekretess. Jag finner det intressant. Jag har ju iallafall utvecklat det enda av 
FNs sjösäkerhetsorgan IMO’s godkända alternativ till dubbelskrovstankfartyg! Det tog IMO flera år att fatta 
bakgrunden till innovationen – att det var skador på tankfartyg över (!) vattenlinjen som orsakade flest olyckor 
med oljespill (och brand/explosioner) (se http://heiwaco.tripod.com/ce_coulombiegg.htm). Nu handlar det 
fartyg som livbåt. Jag lämnar in en idéskiss som förbättrar fartygets överlevnadsförmåga efter läckage under (!) 
vattenlinjen med hjälp av minskad permeabilitet i området strax över (!) vattenlinjen. Avslag med 
floskelmotivering. En andra idéskiss handlade om hur färjor sjunker (med Estonia som bakgrund). Identiskt 
avslag. 

Och det är där skon klämmer. Vinnovas sjösäkerhetsråd vill absolut inte att en idéskiss 2002 eller ett projekt 
2001 om förbättrad sjösäkerhet skall stämmas av mot Estoniaolyckan 1994 och dess utredning 1994-1997 (vilka 
var en av huvudskälen för hela sjösäkerhetsprogrammet). Flera av Vinnovas sjösäkerhetsråds medlemmar 
deltog aktivt i vilseledningskampanjen om Estonia och är naturligtvis jäviga (t.ex. Franson och Rutgersson). Men 
det är intressant att notera att de fått med sig hela rådet. Hur är inte känt, eftersom protokoll från möten ej är 
tillgängliga. Men det är numera ett etablerat faktum att inga eventuella resultat av Vinnovas 
sjösäkerhetsforskning får stämmas av mot Estoniaolyckan. Det hela ger besk smak i munnen. Rätta mig gärna 
om jag har fel. 

Jag tror att ansvariga Vinnovatjänstepersoner – Joakim Thiséus och Claes Unge – inte var medvetna om detta 
lilla problem när de åtog sig arbetet, dvs att sjösäkerhetsforskningsprogrammet måste manipuleras så att inga 
resultat skulle komma att ifrågasätta Estoniakommissionens slutsatser (och rekommendationer) eller, varför 
inte, Sjöfartsverkets/inspektionens insatser för att vilseleda om Estonia. Vore tacksam om ni gör en intern 
utredning av detta problem och meddelar mig resultatet. 

Ett praktexempel på fel efter Estonia är de snabba räddningsbåtarna som installerats på färjor. De har redan 
dödat och skadat fler sjömän än de har räddat. Idén (regeln) är fel, men det får inte forskare meddela. Istället 
satsar, t.ex. Vinnova medel för försöka förbättra ett idiotiskt koncept.  

Med vänliga hälsningar 

Anders Björkman". 

Naturligtvis har inget svar kommit. Man undrar naturligtvis vem Madelene Sandström är som plötsligt har 
blivit en vän av sjösäkerhetsforskning - och begär inte bara SEK 20 miljoner extra utan att även programmet 
förlängs i två år. Madelene är troligtvis en kompis till Mona Sahlin som utsetts som vice GD hos Vinnova för 
att täcka upp den delen av Estoniamörkläggningen. 

ESTONIA HADE EN RAD SJÖSÄKERHETSBRISTER 

Tidigare hade Vinnova meddelat: 

Programrådets analys och bedömningar om forskningsinriktningen och de mål man bör kunna ställa upp 
formulerades våren 2001. Rådet har utgått ifrån den allmänna inriktningen regeringen anger i sitt beslut till 
Vinnova. Där säjs att Estonia hade en rad sjösäkerhetsbrister. Man anger problem med fartygets konstruktion, 
utrymningsvägar och rutiner, räddningsutrustning och räddningssystem. Sådana brister, som principiellt och 
praktiskt är ett hot mot sjösäkerheten, kan undanröjas genom att ny kunskap tas fram genom forskning och 
genom direkta demonstrationer av ny teknik och nya rutiner och inte minst genom studier av samspel mellan 
teknik och människa (Claes Unge, Vinnova, 2002-04-30). 
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Men inte en enda av alla godkända projekt 2001 och idéskisser 2002 skall stämmas av mot Estonia och vad 
som hände den 28 september 1994. Och nu är pengarna slut. 

RIKTAD INBJUDAN TILL UTLÄNDSKA FORSKARE 

Men Vinnovas programråd har nya idéer 2002: 

Vinnova skall göra en riktad inbjudan till både svenska och utländska (Heiwa Co?) forskare och konstruktörer för 
att bilda ett "team" med uppgiften att utveckla en ny typ av fartyg, som har egenskapen att vara sin egen, helst 
osänkbara livbåt (Claes Unge, Vinnova, 2002-04-30). 

Ack ja, tre veckor tidigare avslår man Heiwa Cos ansökningar med motiveringen att sökandens företag (sic - 
ideskissaren?) är registrerat utomlands. Nu skall man göra en riktad inbjudan till utländska forskare och 
konstruktörer. 

Och pinsamt, Vinnova. Heiwa Co är inte alls registrerat utomlands. Heiwa Co ägs 100% av Anders Björkman, 
svensk medborgare sedan 1946, som även betalar skatt i Sverige. Men Vinnovas beslut, hur felaktiga och 
okunniga de är hur som helst kan inte överklagas. Och media tiger som vanligt. 

Under sommaren 2002 beslöt regeringen att tilldela Vinnova ytterligare SEK 20 millioner. 

Heiwa Co vore naturligtvis tacksam att få veta vilka forskare och konstruktörer, utländska som svenska, som 
Vinnova har inbjudit - namn + full style, urvalskriterier, kvalifikationer, mm och hur uppgiften specificerats, t.ex. 
vad 'helst' osänkbar innebär, etc. Vem skall leda 'teamet'? Anledningen är dels att Heiwa Co gärna hade blivit 
inbjuden (varför blev Heiwa Co inte det?), dels att Heiwa Co skulle uppdatera denna hemsida. Samtidigt 
ombeds Vinnova att meddela mottagande och diarienummer för denna förfrågan och hur Vinnovas 
sjösäkerhetsprogram utvecklas - vilka resultat och rapporter kan studeras och diskuteras och var. Vinnova har 
meddelats ovan. 

Rintad inbjudan - knkreta uppgifter 

Med anledning därav inkom följande besked från Vinnova: 

----- Original Message ----- 
From: "Claes Unge" <Claes.Unge@VINNOVA.se> 
To: <anders.bjorkman@wanadoo.fr> 
Cc: "Joakim Tiséus" <Joakim.Tiseus@VINNOVA.se> 
Sent: Thursday, October 03, 2002 10:28 AM 

Subject: Rintad (sic) inbjudan ... sjösäkerheten ... 

Hej igen ! 

Den text Du refererar till är ett förslag om (sic) Rådet lämnat till regeringen i anslutning till vår skrivelse. 
Regeringen har svarat att VINNOVA och Rådet får ytterligare 20 miljoner till som man säjer " finansiering av 
sjösäkerhetsforskning" alltså ett helt öppet läget än så länge. 

VINNOVA och Rådet har inte planerat eller beslutat någonting, så jag kan därför inte inte meddela dej några 
mer knkreta (sic) uppgifter. 

Bästa hälsningar 

Claes Unge 
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The Swedish Agency for Innovation Systems 
Verket för INNOVAtionssystem, VINNOVA 
Postal adress/postadress: 101 58 Stockholm, Sweden 
Visiting Adress/besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm, Sweden 
Phone (opp)/tel (väx): +46 8 47 33 000 
Phone (direct)/tel (dir): +46 8 473 31 77 
Mobile/mobil: +46 708 94 91 62 
e-mail/e-post: claes.unge@vinnova.se 
Internet/internet: www.vinnova.se 

 
Naturligtvis är Vinnova rena skämtet. Det enda Vinnova har presterat i 'sjösäkerhetsforskningsväg' sedan april 
2001 är ren smörja. Och media tiger naturligtvis. Eller som Mona Sahlin (13 december 2001) säger: 

Regeringen försöker hålla sig till att se fakta och söka svar där man är osäker på fakta. Det är det vi 
koncentrerar oss på, både nu och i fortsättningen.  

Fortsättningen? Oktober 2002! 

Vinnovas inställning (juni 2001) är klar: 

Kritiskt granskande studier och analyser för sjösäkerhetsåtgärder med betydelse för sjösäkerhetsområdet som, 
t.ex. olika aktörers vilja och/eller förmåga att ta emot kunskap, är av intresse.  

Intresse? Hur orkar de spela pajas och clown? 

VINNOVASKANDALEN 2004 (1) 

Mars 2004 var de flesta av Vinnovas sjösäkerhetsprojekt fortfarande oavslutade och projektbeskrivningar 
saknades enligt nedan (kolumn t.h. uppdatering augusti 2006). De flesta projekten leds av medlemmar i 
Vinnovas programråd. 

 

Diarie 
nummer 

Projekttitel Projektledare 
Bidrag från 
VINNOVA 

Projekt 
besk-
rivning 

Situation 
december 
2005 

Situation 
augusti 
2007 

1 
2001-
06213 

Riskkommunikation ombord på 
passagerarfartyg  

   

OK - 
Slutrapport 
existerar  

2 
2001-
06226 

Improvement in Safety and 
Function of Fast Rescue 
OperationsSpecifications for 
Development of the new 
Concept of Rescue on RoRo 
Passenger Ships  

   

OK - 
Slutrapport 
existerar   

3 
2001-
06246 

Ombordbaserat 
beslutsstödsystem för 
ruttplanering avseende 
minimum risk för 
lastförskjutning 

Olle 
Rutgersson 
KTH 

1 000 000 
kr 

Saknas 
Avslutat - 
Slutrapport 
saknas. 

Slutrapport 
saknas. 

4 
2001-
06247 

Fartygs säkerhet i akterlig sjö - 
Utveckling av prognosmetoder 
och kriterier för säker framfart 

Olle 
Rutgersson 
KTH 

1 500 000 
kr 

Saknas 
Avslutat - 
Slutrapport 
saknas. 

Slutrapport 
saknas. 

5 2001- Effektiva och säkra Olle 700 000 kr Saknas ? ? 
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04130 livräddningssystem för 
passagerarfartyg. Framtagning 
av metoder för utveckling och 
systematisk analys 

Rutgersson 
KTH 

6 
2001-
06302 

Jämförande studie av nya 
koncept för energisnåla fartyg 

Björn 
Allenström 
SSPA SWEDEN 
AB 

1 825 200 
kr 

Saknas ? ? 

7 
2001-
06244 

Humanaspekter vid avakuering 
av passagerarfartyg 

Olle 
Rutgersson 
KTH 

2 500 000 
kr 

Saknas 
Avslutat - 
Slutrapport 
saknas. 

Slutrapport 
saknas. 

8 
2001-
06192 

Automation inom sjöfarten och 
den mänskliga faktorn 

Sidney Dekker 
LIU Linköpings 
universitet 

1 800 000 
kr 

Saknas 
Ej avslutat - 
Ingen 
delrapport 

Pågår! Ingen 
delrapport. 

9 
2001-
06157 

Den mänskliga faktorn - Hur vi 
skall förstå, upptäcka och 
bemästra 

Bengt Schager 
Marine profile 
Sweden AB 

1 000 000 
kr 

Saknas 
Ej avslutat - 
Ingen 
delrapport 

Pågår! Ingen 
delrapport. 

10 
2001-
06238 

Konstruktionsverktyg för 
energieffektiva fartyg 

Anders Sjöbris 
MariTerm AB 

2 162 500 
kr 

 

? ? 

11 
2001-
04253 

EFFISES - Energibesparande, 
säkra och innovativa snabba 
fartyg 

Björn 
Allenström 
SSPA SWEDEN 
AB 

1 528 319 
kr 

Saknas ? ? 

12 
2001-
05518 

SÄSAM - Säkerhet och samspel 
människa-teknik inom sjöfarten 

Claes 
Källström 
SSPA SWEDEN 
AB 

3 000 000 
kr 

 

Avslutat - 
Slutrapport 
saknas. 

Slutrapport 
saknas. 

13 
2001-
05514 

Åtgärdsinriktad säkerhetsanalys 
av bogvisir och ramper 

Anders 
Ulfvarson CTH 
Chalmers 
tekniska 
högskola AB 

1 600 000 
kr 

Saknas 
Avslutat - 2 
slutrapporter 
existerar 

Rapporterna 
handlar ej 
om bogvisir 
eller 
ramper. 

14 
2001-
06240 

Nödmeddelanden över fartygets 
PA-system 

Nicklas 
Timstedt 
Marine profile 
Sweden AB 

200 000 kr Saknas 
Avslutat - 
Slutrapport 
existerar  

15 
2001-
05535 

Säkerhetsorganisation, 
säkerhetskultur, riskhantering 
och sjösäkerhet - Ett 
temaprojekt för 
implementering 

Göran Jense 
Växjö 
universitet 

3 000 000 
kr 

Saknas 

Avslutat - 
Slutrapport 
saknas. En 
delrapport 
finns. 

Pågår 
fortfarande! 
En 
delrapport 
finns. 

16 
2003-
01069 

Sjösäkerhetsutbildning 

Roland Steen 
Landsort 
Maritime 
Training AB 

500 000 kr 

 

Avslutat - 
Slutrapport 
existerar  

17 
2003-
01095 

Sjöbefälsutbildning i Damage 
Stability Control 

Olle 
Rutgersson 
Chalmers 
Lindholmen 
högskola AB 

1 480 000 
kr 

Saknas 
Avslutat - 
Slutrapport 
saknas. 

Slutrapport 
saknas. 

18 
2003-
00449 

Utveckling av nytt 
rescuebåtsystem 

Claes 
Källström 
SSPA SWEDEN 

7 997 615 
kr 

 

Pågår! Inga 
resultat! (Ett 
projekt med 

?? 
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AB samma 
nummer är 
avslutat) 

Olle Rutgersson har 2001 fått 5 700 000 kr och 2003 ytterligare 1 480 000 kr, totalt 7 180 000 kr utan att kunna 
presentera några projektbeskrivningar eller resultat 2004/5. Inga ytterligare resultat har presenterats i augusti 
2006! 

SSPA Marin AB, som producerade de falska modellproven av Estonia 1995 har fått totalt 14 351 134 kr för att 
utveckla en ny snabb räddningsbåt. Claes Källström, SSPA, ingår i Vinnovas programråd. Inga resultat har 
uppvisats 2004/5. 2004 förklarade IMO på svensk begäran att en snabb livräddningsbåt inte skall betraktas som 
livräddningsutrustning! 

Sidney Dekker har 2001 fått 1 800 000 kr utan att kunna presentera några projektbeskrivningar eller resultat 
2004/5. Inga ytterligare resultat har presenterats i augusti 2006! 

Göran Jense har 2001 fått 3 000 000 kr utan att kunna presentera några projektbeskrivningar eller resultat 
2004/5. Inga ytterligare resultat har presenterats i augusti 2006! 

Anders Ulfvarson har 2001 fått 1 600 000 kr utan att kunna presentera några projektbeskrivningar eller 
resultat 2004/5. Senare har två rapporter presenterats - som inte handlar om visir och ramper! 

Som framgår av ovan har cirka 28 000 000 kr delats ut till Rådets egna medlemmar och inga som helst resultat 
har redovisats som kan förbättra sjösäkerheten. Ytterligare millioner har getts till Rådet närstående personer 
och inte heller de har lyckats presentera några resultat som förbättrar sjösäkerheten. Utomstående, däribland 
seriösa sjösäkerhetsforskare har fått noll, om man bortser från ett par amatörmässiga projekt av studenter som 
stötts och inlämnats.Vinnovas sjösäkerhetsprogram som förväntades bidra till en allmän kunskapsuppbyggnad 
och ett intensivare kunskapsutbyte har totalhavererat. 

Enda slutsatsen är att det av Mona Sahlin 2001 initierade sjösäkerhetsforskningsprogrammet har urartat till 
rena bedrägeriet under Vinnovas ledning och en anledning är att mottagarna på olika sätt var inblandade i 
mörkläggningen av Estoniaolyckan 1994-2004. En rådsmedlem/projektledare (Anders Ulfvarson) har faktiskt 
uttalat sig till författaren: 

"En liten del av det vi gör handlar om detta VINNOVA-projekt. Det var ett bra tag sedan jag slutade att 
engagera mig i det totala fiasko som Estonias officiella utredning representerar. Om jag skulle tänka på det 
varje dag finge jag inget annat gjort". 

Vinnova har naturligtvis inte avsatt ett öre till att forska om 'Estonia's sjunkförlopp som Styrelsen för 
Psykologiskt Försvar nu kämpar med. Men ännu värre, inte ett enda godkänt s.k. forskningsprojekt skall 
stämma av sina observationer och resultat mot Estoniakommissionens (förfalskade) uppgifter. 

VINNOVASKANDALEN 2004 (2) - 96 MILLIONER - INGA RESULTAT 

I september 2004 har Vinnova presenterat ett forskningsprogram inom sjösäkerhetsområdet där 22 projekt 
inom fem forskningsområden fått totalt 96 miljoner kronor. 45 miljoner kronor kommer från de statliga medel 
som blev över när övertäckningen av Estonia avbröts, resterande medel kommer från industrin och andra 
intressenter. Mest pengar, cirka 43 miljoner kronor, har avsatts för forskning inom "Fartygets överlevnad". 
"Mänskligt beteende människa/maskin" har fått cirka 21,5 miljoner kronor, och för utveckling av 
"Livräddningsutrustning" har 19,4 miljoner kronor avsatts. Övriga två områden är "Evakuering" (6,5 miljoner 
kronor) samt "Regler och utbildning" (5,4 miljoner kronor). Vinnovas sammanställning över projekten kan 
laddas ned från Vinnovas hemsida. Det är i stort sett samma projekt som beskrivits ovan - och fortfarande har 
inga riktiga resultat presenterats. Slutsatsen är att SEK 96 millioner nu spenderats utan garanti att 
sjösäkerheten förbättras. 
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VINNOVASKANDALEN FEBRUARI 2005 - TOTALT 120 MILLIONER - INGA RESULTAT 

Den10 februari 2005 publicerade Näringsdepartementet följande pressmeddelande: 

REGERINGEN SATSAR YTTERLIGARE 25 MILJONER KRONOR PÅ SJÖSÄKERHET  

Regeringen har idag beslutat att fördela ytterligare 25 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsprojekt 
inom sjösäkerhetsområdet. Det är ett led i ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för en 
konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. 

Forskning är generellt sett ett viktigt insatsområde i strävan efter ett effektivt och långsiktigt hållbart 
transportsystem, säger Infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar till dagens beslut. Sjöfarten och 
sjösäkerheten är inget undantag. 

Sedan 2001 har Verket för innovationssystem (VINNOVA) på regeringens uppdrag drivit ett forsknings- och 
utvecklingsprogram för förbättrad sjösäkerhet. Programmet har varit lyckosamt. Det har lyckats samla 
myndigheter, redare och forskningsinstitutioner kring gemensamma prioriteringar och gemensamma 
sjösäkerhetsprojekt. Den samlade resursinsatsen inom programmet uppgår hittills till 100 miljoner kronor, 
varav 45 miljoner utgör statliga insatser och återstoden har finansierats av sjöfartnäringen och andra 
organisationer. Flera projekt har förutsättningar att mycket konkret förbättra sjösäkerheten. Det handlar 
bl.a. om säkerhetsorganisation, informationssystem som ges beslutsstöd för fartyg i kris, riskkommunikation 
ombord på passagerarfartyg och livräddning i hårt väder. 

Programmet har hittills redovisat goda resultat och därför har regeringen nu beslutat att anslå ytterligare 25 
miljoner kronor och förlänga arbetet till 2007. Pengarna skapar förutsättningar att fullfölja de satsningar som 
inletts, att komplettera där kunskapsluckor identifierats och att hjälpa färdiga produkter och processer över 
tröskeln till storskalig användning, avslutar Ulrica Messing. 

INGA RESULTAT ALLS 2005 FÖR 120 MILLIONER - VINNOVA DRAR SIG UT UR SPELET 

Tyvärr har Ulrica Messing 100% fel och vet inte vad hon talar om. Inga resultat har i stort sett presenterats - se 
ovan tabell. Och de enda resultat som presenterats var inte goda utan två amatörmässiga rapporter utan 
intresse. Flera projekt är avslutade utan några som helst resultat eller en inslängd rapport utan samhang med 
det ursprungliga projektet (man sysslade med annat!) eller projektet har helt enkelt övergetts. Ingen 
redovisning existerar! VINNOVA kan inte preentera några som helst resultat, eftersom de inte existerar. Inte 
ens projektbeskrivningar finns. Och VINNOVA har i princip dragit sig ur spektaklet! Det sköts numera av konsult 
Per Ekberg (telefon 0734 3213 72) som arbetar för Sjöfartsverket. Man kan bara hålla med Inga-Britt Ahlenius, 
fd GD Riksrevisionsverket, när hon säger 23 februari 2005 (i Expressen) att "Estonia är en svensk rättsskandal, 
men också internationellt eftersom man på goda grunder kan ifrågasätta Sveriges trovärdighet i 
sjösäkerhetsfrågor". Svensk sjösäkerhetsforskning 2001-2005 har inte presenterat resultat att förbättra 
sjösäkerhet - man betalar helt enkelt personer att inte tala om Estonia! Resultatet 2005 bekräftar att 
VINNOVAS sjösäkerhetsprogram är rena bedrägeriet. 

VINNOVASKANDALEN AUGUSTI 2006 - FORTFARANDE INGA RESULTAT! 

Inga ytterligare resultat har presenterats sedan februari 2005 - se ovan tabell och 
http://www.vinnova.se/vinnova_templates/Page____10791.aspx . 

VINNOVASKANDALEN 2008 

2005 fick Vinnova i uppdrag av regeringen att organisera ett forskningsprojekt om hur M/S Estonia sjönk. 2008 
publicerade Vinnova en rapport som innehåller vilseledande felaktigheter av elementärt slag. Se Förord 2009. 
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Summary in English 

The Swedish agency to support research and development, Vinnova, was in April 2001 given SEK 25 millions for 
safety at sea research as a result of the failed 'Estonia' accident investigation 1994-1997. Vinnova itself states 
that the 'Estonia' 1994 had a number of defects; ship design, escapes, routines, life saving equipment and 
rescue system (according the accident investigation Commission there were no defects except faulty visor 
locks) . In October 2001 95% of the grants were awarded for various research projects - mostly to members of 
the Vinnova safety at sea advisory board. No research results were to be checked against the 'Estonia' accident 
information. 2002-2003 more money was given to Vinnova and existing and new projects were awarded 
grants. In 2004 only a few projects of little importance (no effects of improved safety at sea) had been 
completed. Projects worth SEK 28 millions by Vinnova advisory board members were totally unaccounted for in 
March 2004. Abt SEK 15 millions have been given to develop a new fast rescue boat ... but no results have been 
produced and in 2004 the IMO, at the request of Sweden, decided that a fast rescue boat was not 'a means of 
rescue'. The Vinnova staff refuse to state where the money is gone, they refer to the various 'project leaders', 
who in turn refuse to answer. In 2005 the program is run by Mr Per Ekberg (tel 00467 3432 1372), a staff 
member of the Swedish National Maritime Administration. Then 2004-2005 another SEK 96 and 25 millions - 
total 121 millions - were allocated for safety at sea research ... but no real results have been produced. Most 
money has been given to persons associated with the cover-up of the Estonia accident (August 2006). In 2008 
Vinnova published a scientific report about the M/S Estonia sinking containing false and misleading 
information. 


