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Till statsrådet Leif Blomberg

Den 3 november 1994 beslöt regeringen bemyndiga Chefen föratt
dåvarande Civildepartementet;

tillkalla särskild utredareatt med uppdrag till hjälp fören att vara
överlevande och för anhöriga till de omkomna vid Estonias förlisning

lämna information och allmänatt vägledning hur de kangenom taom
till sina intressen med anledning katastrofen;vara av

besluta sakkunniga, ochatt biträde utredaren.experterom annat

Den 8 november förordnade dåvarande Chefen för Civildepartementet,
statsrådet Marita Ulvskog, jur.dr. Peter Nobel särskild utredareatt vara
C 1994:03 för information och vägledning till anhöriga med anledning

Estoniakatastrofen. Förordnandet gällde från den 4 novemberav 1994
till vidare till dess hans arbetsuppgifter i utredningen slutförda, dockär
längst den 30 juni 1995. Därefter påbörjadest.o.m. det egentliga arbetet
med utredningens här föreliggande del.

Den 10 december 1994 förordnades dåvarande föredraganden i
riksdagens arbetsmarknadsutskott, kanslichefen, jur. kand. Gunilla
Upmark sekreterare i utredningen.att vara

Den 4 november 1994 förordnades Iréne Pierazzi biträdandeatt vara
sekreterare i utredningen.

Sedan uppdraget utförts överlämnas bilagda redogörelse huröver
uppdraget tolkats, arbetet bedrivits, därunder gjorda iakttagelser och

erfarenheter sammanfattning och förslag för framtiden.samtvunna

Stockholm i december 1996

Peter Nobel

/Gunilla Upmark

Iréne Pierazzi
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1 Sammanfattning

1 Bakgrund

Strax efter midnatt den 28 september 1994 förliste och sjönk passagerar-
färjan M/S Estonia i hårt väder på ungefär 70 djup i intematio-meters
nellt söder finska Utö.vatten Fartyget seglade under estniskt flaggom
och färd från Talinn till Stockholm. Det den katastrof,var störstavar

drabbat de nordiska länderna efter andra världskriget.som
Såvitt fanns 989 ombordvet 137 räddades ochman personer varav

94 påträffades döda. Antalet saknade döda 758. 49 svenskaär med-
borgare överlevde. 551 från Sverige omkom. Siffran kan växlapersoner
beroende räknar enbart svenska medborgare ellerom man även
andra, bosatta i Sverige. Antalet anhöriga och andra närståendesom var
i Sverige uppskattas till spriddaän hela landet.tre tusen övermer

1.2 Mitt uppdrag

kraftI regeringsbeslut förordnadeett statsrådet Marita Ulvskog,av då
chef för Civildepartementet, den 8 november 1994 mig såsomatt
särskild utredare information och allmän vägledning till de anhörigage
och de överlevande med avseende hur de skulle tillvarata sina
intressen. Förordnandet gällde från den 4 november 1994 och till dess
uppdraget fullföljts, dock längst till den 30 juni 1995.

1.3 Uppdragets innebörd

Som uppdraget givits Sveriges regering kunde det i principav avse
andra svenska medborgareän och sådana bosatta i Sverige ochsom var
således under svensk jurisdiktion och berättigade till svenskt stöd och
skydd. Uppdraget information och allmän vägledningatt kunde intege
innebära, jag skulle fungera advokat,att rådgivare eller kurator forsom
den enskilde. Detta innebär också, jag varit med baraatt attnoga ge
allmänt hållna till enskilda,även sökt mina råd. Slutligen harsvar som
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anhörigas åsikter ochfrågor där destrikt neutralitet ieftersträvatjag
varandra, såsom ii tillvitt isär och ståttönskemål har gått motsats

eller inte.döda skulle bärgasfartyget och defrågan om

Redogörelse1.4

Kontakter

skedde huvud-överlevandeoffrens anhöriga och demedKontaktema
sakligen sätt.tre

media;brev elleravsedda för helaBudskap genomgenomgruppen
bildatskrisgrupper,sammanslutningar ocholikamedMöten som

bland dem;
med enskilda.brevväxling direktSamtal eller

inte direktkontaktades mångajagskallDet nämnas, ävenatt som varav
uppfinnare och andra, hadeEstoniakatastrofen.berörda Där somvarav

eller godset skullede döda kropparnadet sjunkna skeppet,idéer hurom
minnesmanifestatio-fråntankar detAndra hadekunna bärgas. mestaom

till och i sådanaföreföll värda lyssnasvälnertill sjösäkerhet. Några att
hörde hemma mitt bord,inteförslag rördefall, då deras ämnen, som

ställe.vidare tilljag sända demförsökte rätt

tragedierandraDrabbade av

andrafamiljemedlemmar drabbatsvilkasmänniskor,Där även avvar
välsig alla mycketmord. förklaradetrafikolyckor eller Detragedier som

till andra demuppgift råd eller stödmindet inte änförstå, attatt gevar
ändåförtvivlan ville deEstoniakatastrofen. sinIdrabbats avsom

från försäkrings-hjälp de fåttförståelse ochför hur litetförklara någon
framtiden behovetförlärdomamamyndigheter Enbolag, är avo.s.v. av

tusentalsvardagskatastrofer, drabbarkrisstödet efter deförbättraatt som
varje år i Sverige.människor

Stödgrupper

sammanslutningarbildades olikaseptember 1994efter 28Mycket snart
slag:delas i olikakaneller krisgrupper. De tre
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A Lokala Stödgrupper varmed lokala sammanslutningarmenas av
drabbade och sympatisörer, med stadgar och valda styrelser.antagna

harDe uppstått eller initiativ någon redan existerandespontant av
institution med syftet erforderlig hjälp och stöd de drabbade.att ge

finnsDet dussintal lokala stödgrupper. Ungefär hälftenett demav
har fått ekonomiskt stöd från regeringen till täckande admini-av
strativa kostnader.

B Två nationella Stödgrupper ledda med ambitioner och klart definiera-
de mål, går tillfredsställandetutöver de direkta behovensom av av
hjälp och stöd. De rekryterar medlemmar från hela landet och har
också antagit stadgar och styrelser. De har också tagitutsett emot
regeringsbidrag för finansiera sin administration.att

C Krisgrupper, har uppstått i anslutning till olikaspontantsom centra
för terapi och krisstöd, verksamheten formaliseratsutan attmen

antagandet stadgar o.dyl.genom av

Lokala Stödgrupper förefaller ha fungerat mycket väl med just detatt
de uppstått för åstadkomma, nämligen stödja och hjälpaattsom att

medlemmar, drabbats katastrofen. vissTrots hjälp utifrån, harsom av
det väsentliga varit medlemmarnas stöd varandra. En viktig förut-
sättning har varit sådana har iakttagit neutralitetatt igrupperna som
kontroversiella och uppslitande frågor, de huruvida skeppet ellersom
bara kropparna skall bärgas eller ej. Dessa har också med-grupper
lemmar från där lokalasmärre Stödgrupper saknas.orter, egna

De två nationella stödgruppema annorlunda. Denär Internationella
Stödgruppen för anhöriga och överlevande, DIS, baserad i Stockholmär
under ordförandeskap Gunnar Bendréus. Den andra Stiftelsenav
Estoniaoffren och anhöriga, SEA, har sin bas i Borlänge och leds av
Lennart Berglund. Båda organisationerna har åtminstone utifrån isett
hög grad präglats sin respektive ordförande. Båda beslöt tidigtav att
söka bli rikstäckande och rekrytera medlemmar från hela landet, DIS

antyder utomlands.även Annars de olikanamnet i mycket ochärsom
har haft delvis mål.motsatta

harDIS varit neutral i bärgningsfrågan, prioriterade skaderegleringen
med Norska Assuranceforeningen Skuld och fick tidigt kontakt med
norska advokater, hade varit engagerade försäkrings-motsom samma
givare efter branden färjan Scandinavian Star 1990. börjanI hävdade

deDIS, krävde skadestånd inte behövde anlitaatt advokater.som egna
skulleDet räcka med skriva på fullmakt för DIS och derasatt en

ombud. harDIS också inlett biståndsprojekt i Estland och undersöker
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deminternationell skadeståndsprocessmöjligheterna till mot somen
klassningssällskapet.ansvarigabyggde M/S Estonia och det

sjunkna skeppetkampanj för bärgning detdrivit aktivharSEA aven
omkomnasmöjligt deså mångaeller åtminstoneatt tar som avuppman

skulle prioritera fråganinledningsskedet ansåg SEA,kroppar. I att man
i andraersättningama kunde kommaför katastrofen och attom ansvar

hand.
samordna medhar handlatnationella stödgruppematvåDe utan att

de anhöriga har käntMångavarandra eller med de lokala grupperna. av
skullebeträffande vilken stödgruppförvirradesig bekymrade och man

sinabefullmäktiga handläggaskulleansluta sig till och attvem man
stödgruppema utgjorthar de nationellaandra återärenden. För många

uppskattat stöd.ett

Personlig berättelse

tillfredsställande resultat nåddesmitt uppdragviktigaste iDet ettattvar,
försäkringsgivare sigoch andramed Skuldi skadereglering vare

ivissa svårigheterprivata kontrakt. Däroffentliga eller vargenom
sig,denstödgruppemabörjan med de nationella motsatte attvarav ena

andra,ombud och denskulle anlitade skadelidande att manegna
missförstånd stod detskadeståndsfrågan. Efter inledandeprioriterade

håll.strävade åtdock klart, vi allaatt samma
och kundegickmina rekommendationerEn ut att var en somav

välanseddersättning skulle anlitaekonomiskberättigad till envara
för detta. det första krävsfanns fyra skäl Föradvokat Detorten.

personliga för-rättspraxis och klientenslagstiftning,kunskap om
det andralägga fram dennes krav. Förförhållanden på rätt sättatt

komplicerat det krävdeserbjudande förväntas bli såkunde Skulds att
hade de flestavärdera det. det tredjekunskap för Förjuridisk rättatt av

behövde diskutera.juridiska problem, dedrabbade andrade även som
erbjuda vissaadvokatsamfundet galetnågot gårdet fjärde kanFör om

samfundet.medlemförutsatt fel begåttsrättsmedel att avav en
skuggan denEstonias förlisning skedde iefter M/SDet mesta av

Även inte denbärgningsfrågan. jaguppslitande konflikten i rättaom var
uttryck föroch samtalmåltavlan fick jag vid många möten ta emot

regeringens beslutolyckligavanmakt och vrede hos dem, översom var
eller kroppar.varken bärga skeppdecember 1994den 15 att
sjunkna fartyget skulleockså utfäst, dethade regeringenbeslutetI att

föråtgärder skulle vidtasochbetraktas att garanteraatten gravsom
vilar havets botten skulleEstonia och platsen där det pågravfriden. M/S
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skyddas juridiskt tekniskt.såväl som
februari23 underskrev Estlands, Finlands ochDen 1995 Sveriges

regeringar traktat förbindande de fördragsslutande staterna atten
respektera vraket efter M/ Estonia ochS rektangulärt område omkringett

sista viloplats för de omkomna och kriminalisera handlingar,attsom en
kränkte dess frid. Erforderliga därefterlagar har antagits. finnsDetsom

också fördrageti ömsesidig förpliktelse för de fördragsslutandeen
till de andra fartyg under någonderastaterna att rapportera ett statensom

flagg invecklat i handlingar, detta kriminaliserats.är sättsom
Fördraget för anslutning andra samband medIär öppet stater.av
lagstiftningsärendet tillställde jag riksdagen påpekanden. Ettett par
gällde enligt min mening rapportsskyldigheten borde innefatta ävenatt
kriminaliserade aktiviteter andra fartyg de förde fördragsslu-änav som
tande flagg. syftadeDet andra till sådan ändring ordalagenstats en av
i den föreslagna lagen, inte uteslöt aktiviteter helt hålletochatt man av
tillbörligt och godtagbart slag. Ingendera påpekandet påverkade lagens
utfomming.

Bärgningsfrågan1.5 och gravfriden

Etiska rådet

Även jag iakttar neutralitet i frågor där det råder allvarliga menings-om
skiljaktigheter mellan olika anhöriga och sörjande, jaggrupper av anser
det i sin ordning redovisa bakgrundennågot till regeringens beslutatt av

lämna vraket och de döda där de befinner sig havets botten.att
Redan den oktober hade Sjöfartsverket11 1994 redovisat till

regeringen, bärgning det sjunkna skeppet förmodligenatt en av var
tekniskt genomförbar och det fanns några rättsliga hinder. Den 20att
oktober regeringen verketuppdrog analysera konsekvensernaatt av

bärga och omhänderta de döda kropparna från M/S Estonia. Sammaatt
dag bemyndigade regeringen kommunikationsministem, Ines Uusmann,

råd med uppgiften bistå regeringen med etiska frågor ochatt utse ett att
överväganden efter Estoniakatastrofen. råd, blev käntDetta som som
Etiska Rådet har från del håll för kritik avseende såväl dessutsattsen
kompetens dess rekommendationer.som

Föredragningar inför rådet gjordes Sjöfartsverket, rättsmedicinskav
expertis och Rikspolisstyrelsens identifieringskommission. visadesDär

foton inne i andra sjunkna skepp, med bilder dödaäven tagna av
kroppar i upplösning och oredan ombord.

gjorde gällande, bärgning skulle rättsligen otillåtenIngen att vara
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eller tekniskt ogenomförbar. Ekonomiska synpunkter nämndes ej. Men
antalet döda och den tid skulle handdet det demta att tastora om
tekniska effekterliksom de åtgärdemas på kropparna och kvarlevorna

kom i hög grad i blickpunkten. vända skrovet igenAtt rätt som en
förberedelse till lyftet skulle, sades det, innebära upprepning denen av
förskjutning allt löst ombord, ha inträffat, skeppetnärantogsav som
sjönk. stålwajrar, skulle vid lyftet skäraDe användas skulle isom
eller in de däcken med deras lättare och bräckligareÖvrepressa
konstruktioner. Alla kroppar skulle inte kunna handtas utangenastom

för allteftersom röjningsarbetena framskredundan undan ombord. Detta
skulle flertalet kroppar för luft och ledandeutsätta sommartemperaturer
till snabb förruttnelse, eftersom bärgningsarbetena utförasmåste under

årstiden då isfrittden havet och vädret lugnt. sitt slututtalan-Iärvarma
Etiskade skrev rådet: "Om fartyget bärgas kommer många uppfattaatt

detta ovärdig behandling döda kroppar."som en av
Polisen, räddningstjänsten och personal liksom obducentemaannan

och deras assistenter beredda utföra denna uppgifteratt typvar av men
i förväntasknappast den skala kunde i detta fall. Själva volymensom

döda kroppar skulle den anlitade personalen för allvarligautsättaav
psykiska påfrestningar de kunde minskas i någon månäven om genom
"debriefing" och andra stödsamtal. Psykiatrisk expertis bekräftade
riskerna.

sade hur beslut "skulleFrågan bärga eller inte bärgaett attvar, man,
påverka lidandet" hos de olika anhöriggruppema. diskuteradesDetta
med tonvikten farhågor och förhoppningar lika dempå mycket hos som
önskade bärgning hos dem det. fann ingenManemoten som som var
lösning detta dilemma. denna situation blev riskerna förI svåraur
personalen, skulle anlitas betydelse och till sist avgörande försom av
Etiska Rådets rekommendation inte bärga fartyget. ståndpunktenDenatt
ledde till frågan, försöka fåskulle så många möjligtom man upp som

de döda kropparna eller alls inte. blev tydligt flera rådetDet attav av
ledamöter hade svårt tänka sig omhändertagande några deatt ett av av
omkomna efter urvalsprincip hållethelt och styrd det tekniskten av
genomförbara och i fartygsskrovet de råkade befinna sig. Möjlig-var
heten och andra fanns tillsammans i denatt par som gemensamma

skulle åtskiljas antyddes också. Rekommendationen blev attgraven
dem alla.lämna i sin ledde rådet till de rekommendationer,Detta tur

âsyftade juridiskt och tekniskt skydd för vraket.som
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enkätSEAS

När regeringen den december15 1994 beslöt varken bärga fartygetatt
eller omhänderta tillgängliga kroppar, bestämde sig den nationella
stödgruppen SEA, hela tiden kraftfullt för bärgning, förpropageratsom

enkätundersökning för reda på vad de anhörigagöraatt att taen egen
ville. Initiativet kontroversiellt, saken genomfördes ändå ivar men mars

Även1995. utformningen frågorna kritiserades. Resultaten kontrolle-av
rades dock auktoriserad revisor.av en

Allt allt hade frågeformulär810 till adresser517sänts utsom varav
i Sverige. Svarsprocenten i Sverige blev 82 och totalt Fördelningen73.

de svenska vid handen, för35att procent ettav svaren gav var
omhändertagande, 40 7 svarade ej" och"Vetprocent emot, procentvar
återstående svarade18 inte alls. EstlandI och "övriga länder" fanns en
majoritet för omhändertagande kroppar. Totalt för49 procentav var
detta och 51 procent emot.

1.6 Uppgörelsen med Skuld

Under det sista årtiondet har serie allvarliga olyckor inträffat ien
Nordvästeuropas farvatten. Den 6 förliste1987 den brittiska färjanmars
Herald of Free Enterprise utanför Zeebrügge Belgiens kust, varvid
188 människor dödades. Den april7 1990 utbröt eld ombord på det
Bahamasflaggade passagerarfartyget Scandinavian Star på mellanväg
Fredrikshamn och Oslo däroch omkom 158 människor. januariDen 14

Östersjönsjönk den1993 polska färjan Jan Heweliusz i mellan Polen
och södra Sverige, vilket krävde liv.54 Den 28 september 1994
inträffade den katastrofen dem alla, då M/S Estonia sjönk ochstörsta av
852 liv gick till spillo.

så olyckaEn tillupphov krav ekonomisk ersättningstor ger
Åtillsammans uppgående till penningsummor. andra sidan kan detstora

ekonomiska begränsat olika och det finnssättutrymmet ävenvara
andra inskränkningar, nedan. Rättegångar i domstol dyrbara ochärse
tidskrävande. rederiEtt å andra sidan, nödgas uppträdasom som
svarande i skadeståndsmål, måste anlita rättegångsombud,ett avsätta
administrativa på bekostnad verksamhet, leja experter,resurser av annan
riskera negativ publicitet Små och medelstora företag kan kommao.s.v.
till punkt där deras fortsatta existens Typiskt kan detäventyras. setten
därför ligga inte bara i den skadelidandes intresse också i redarensutan
och försäkringsgivarens undvika köra fast i träsk antalatt att ett ettav
tidskrävande rättegånger.
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bakgrund detta slags insikt och erfarenheter nåddeMot parternaav
efter Scandinavian Star-olyckan ganska1990 snabb uppgörelse.en
Precis i Estoniafallet fartyget försäkrat hos den norskasom var
assuranceforeningen Skuld. har fått sitt efter deFöretaget namn en av

fomnordiskai den mytologin. förenadeDe skadelidandetre nomoma
sig bakom förhandlingsdelegation med norska advokater,en gemensam
vilka allas nådde förlikningsuppgörelse med Skuld. Denvägnar en
byggde indelning de omkomnas anhöriga i antaletten av grupper
och schablonersättningar till de berättigade beroendeett system av
vilken de tillhörde. Denna lösning, i viss utsträckningtypgrupp av som

class-actionsinspirerats s.k. i det anglo-amerikanska rättssystemet,av
kom tjäna modell för efteruppgörelsen Estonia däratt som en samma
försäkringsgivare och norska advokater med.samma var

uppgörelsen med Skuld har de omkomnas anhörigaFörutom och de
överlevande erhållit och kommer erhålla ersättningar grundpåatt av

försäkringar,andra såväl offentliga sådana, del detutgörsom en av
svenska sociala trygghetssystemet, i kraft enskilt tecknadesom av

fannsförsäkringsavtal. enskilda livförsäkringar,Där reseförsäkringar och
efterlevandeför till många demde med M/S Estonia i sittresteav som

tjänsteförsäkringararbete, några fall har del sammanlagdam.m.
blivit avsevärda, detta varierar beroende densummoma men

försäkringsprofil.enskildes skede förhandlingarnaI avgörandeett av
Skuld utverkades förklaringar frånmed i sammanhanget viktiga svenska

försäkringsgivare, avstod från "regresskrav" d.v.s. kravatt man
återbetalning eller reduktion med belopp, skadelidande erhållit frånsom

försäkringsgivare. förklaringDenna ömsesidiga gjorde mycket förannan
underlätta uppgörelsen med Skuld. medförde också högreDetatt

ersättningar, vad de skadelidande skulle ha kunnat få i rättegångar,än
nödgats föra bevisningdär de varje del liden skada och hurom av

kravet beräknats. Kombinationen dubblerade ersättningar från änav mer
forsäkringsgivare och schablonersättningama från Skuld kan hasägasen

de samband mellan förlustupplöst och lidande å den sidan ochena
utbetald ersättning å den andra, typisk ingrediens iärsom annars en
skadeståndsrätten.

flesta försäkringsbolagensvenska handlade snabbt efterDe denna
för lösa deolycka drabbades akuta ekonomiska problem. Riks-att

skatteverket underlättade också med klargörande uppbumaett att
ersättningar undantagsvisendast skulle skattepliktig inkomst.utgöra

M/S Estonia ägdes bolag registrerat Cypern. Det estniskaettav
rederiet Estline hyrde fartyget ochAB såsomvar passageramas

befraktare och följaktligenavtalspart praktiskt strikt ansvarigataget
enligt Sjölagen. försäkringtäcktes hos Skuld,Ansvaret s.k.ärav som en
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Protection and Indemnity Association. Sjölagen begränsar emellertid
skadeståndskyldigheten särskildamed s.k. dragningsrätter,systemgenom
SDR. för skallAnsvaret överskrida 100.000 SDR.t.ex.en passagerare
Värdet SDR dagligen med andra penning- och valutakur-noterasav en

motsvarade det omkringHösten 1994 10,50 svenska kronor. Kortser.
kunde tak för den totala skadeståndssumman,sättasagt ettman som

enligt Sjölagen kunde utbetalas anledningi M/S Estonias förlisning.av
skulle ha legat omkringDet 260 miljoner kronor. Den totalt utbetalda

förväntas i själva verket överskrida miljoner kronor.400summan
Svensk skadeståndslag och svensk sjölag tillämpliga. Estniskvar

skadeståndsrätt bedömdes för de drabbade. Enligt skades-sämrevara
tåndslagen vid dödsolyckautgår ersättning för förlust underhåll ellerav

försörjning för begravningskostnad och skälig kostnadsamtannan annan
till följd dödsfallet. frågaEn svår huruvida och i vilkenär ut-av
sträckning ersättning kan för det psykiska lidande, vållasutges som av

närståendes plötsliga bortgång. Svensk rättspraxis har varit utom-en
ordentligt återhållsam det gäller skadestånd till tredjeman, d.v.s. tillnär

den direkt fallit offer. 1993 dömde dock Högstaän Domsto-annan som
len i två mål, där flickor hade blivit våldtagna och mördade på särskilt
vidrigt båda fallen tillerkändeI HD föräldrarna 25.000sätt. envar av
kronor efter ha funnit deras psykiska lidande berättigade till såatt att
mycket. avgöranden ingårDessa i bakgrunden till uppgörelsen med
Skuld.

Omdömesgilla advokater med erfarenhet skadestånds- och sjörättav
framkom till det bästa samfällt handlande class-snart att ettvore

action förSkuld i första hand söka nå bra och snabbtgentemot att ett
förhandlingsresultat och detta misslyckades iom gemensam

stödde dennaJag bedömning och föreslagnaden handlingslin-process.
jen.

hotades frånDen två håll. det förstaFör ville prioriteraSEA
ansvarsfrågan framför den ersättning. det andra framfördesFör någraom
praktiserande jurister den åsikten, borde börja med rättegångatt man en
för fastställa kunde ha inneburitDetta år processandeatt ansvaret. av
med osäker utgång och ersättning till de berättigade, vilka någrautan av
verkligen behövde och vid de tillgängligaäventyr attpengarna,
ersättningsbeloppen skulle begränsas Sjölagen och ätasav upp av
rättegångskostnader.

brev tillI alla kända anhöriga, media, i enskilda samtal samtgenom
i skrivelse till samtliga ledamöter Sveriges Advokatsamfund tillråddeav
jag uppträdande Skuld.gemensamt gentemot

Den 21 november träffades antal1994 estniska, norska ochett
svenska advokater tillsammans representerande omkring dödsbon250- -
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på Arlanda. beslöts bildaDet förhandlingsdelegationatt en gemensam
under ledning den norske advokaten och med sjuEspen Komnaesav

Övrigaandra advokater från de länderna. advokatertre represente-som
rade anhöriga skulle referensgrupp. Delegationen och Skuldsutgöra en
företrädare skred raskt till verket och åtskilliga svårighetertrots
framlades förslag till uppgörelse redan den januari3 1995. Förett
delegationens advokater det viktigt, ersättningen i varje enskiltattvar
fall skulle bli klart bättre, vad den skulle ha blivit vederbörandeän om
nödgats visa skadan och dess omfattning i domstol enligt svensk
skadeståndsrätt. fann,De detta mål hade uppnåtts.att

SkuldFör det viktigt, så möjligtmånga förslaget,att antogvar som
så slapp antal Skuld ställde därför det villkoret förett attman processer.
de skulle bli bundna erbjudandet, minst 90 deatt procentav av som

ansedda anhöriga och de överlevande skulle ansluta sig. Till denärmast
anhöriga räknades de, hade förlorat hustru, make ellernärmast som

motsvarande barn eller beroende sina föräldrarsamt unga, som var av
och hade förlorat eller båda dessa. Föräldrar, förlorat sinasom en som
barn inte bland dem, vilkas krävdes. Acceptfristen skulle löpaacceptvar
till den 20 1995.mars

Erbjudandet, bindande överenskommelse bygger påärsom nu en en
.indelning de skadelidande i tio med undergrupper. Den utgårav grupper
från närheten i släktskap eller relation till den avlidne.annan

Grupp de10 överlevande. varje och undergrupp utfästsFörär grupp
schablonersättning, beräknad överstiga vad den skulle haär atten som

varit enligt svensk skadeståndsrätt. några familjerFör överskrider den
totala det maximala belopp, stipuleras i sjölagens regler,summan som
vilket skulle ha blivit ungefär miljon kronor. finns i1 Det överenskom-
melsen också särskild garanti. skadelidandeOm kan visa, att etten en

beräkningssätt skulle ha givit bättre utfall han nämligenannat ärett
berättigad till ytterligare ersättning.

deEnvar överlevande erhåller kronor150.000 behöva visautan attav
några skadeföljder vad de genomgått och med viss återkommarätt attav
med ytterligare krav i händelse framtida svårigheter till följdav av
olyckan.

Emellertid har de, antagit erbjudandet därigenomocksåsom
förbundit sig avstå från framdeles föra talan Estline ellerABatt att mot
Skuld i anledning skadan. enlighet med sedvänjanI reglerarav
uppgörelsen mellan ersättningsfrågan dem emellan i för allt.parterna ett

hindrar inte frånDetta någon saken andra såsomatt ta mot t.ex.upp
skeppets tillverkare, klassningssällskap, myndigheter utfärdadsom
passagerarcertifikat för M/S Estonia etc.

De finns besvikna, särskilt föräldrar, förlorat barn iärsom som
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och med särskild anknytning till de omkomna7 igrupp personer grupp
Visserligen de ersättningar tillerkänts dem höga jämförelseiär som

med vad tillerkänts i svensk liknande fall.rättspraxis i Föräldrar fårsom
för förlorat barn 50.000 kronor kronor till75.000ett var, ensam
förälder. några dessa föräldrar har inte kunnatMen relatera ersätt-av
ningen till rådande rättspraxis har den fullständigtutan sett som

förhållandeobetydlig i till deras förlust. Förlusten barn typisktärettav
bland de svåraste drabbakan någon.sett som

Under perioden fram till tidsfristens utgång fanns det20 1995mars
farhågor, de nödvändiga 90 inte skulle kunna uppnås. Jagatt procenten
fick alarmerande beskedockså några juristers verksamhet för attom
försöka underminera uppgörelsen. spred budskapet,De Skuldsatt
erbjudande otillfredsställande från olika synpunkter och detattvar
skulle ligga i åtminstone några intresse Estlineatt motgruppers processa
och Skuld åtminstone förkastaeller budet och i förlängdaatt
förhandlingar. Enligt min mening sådana förslag varken grundadevar

riktig analys rättsläget eller i de skadelidandes intresse. Ien av en
debattartikel i Dagens Nyheter den 18 januari varnade jag för sådana
förslag och tillrådde i generella ordalag, Skulds erbjudan-att antogman
de. följde kort offentlig debatt i iNu och TV. iEn experten pressen

prof.sjörätt, Tiberg vid Göteborgs universitet, ställde sig minHugo på
sida. slutet debatten.Det påvar

Efter ha gått igenom alla inkommit till Skulds kontoratt svar, som
den kunde därifrån meddela,20 totalt hade98att sett procentmars, man

erbjudandet,antagit således också de vilkas hadeanslutning integrupper
Ävenkrävts. klienterna till de advokater, kritiska motsom var upp-

görelsen hade beslutat gå med.att
följde arbetet med fastställaNu ersättningsbelopp i varjerättatt

enskilt fall och verkställa betalningarna. Beskeden antyddeatt att
svårigheter övervunnits och de svenska skadelidandenas advokateratt

haansåg sig läget under kontroll.
Ersättningarna till de anhöriga till de estniska och andra besättnings-

följde sitt fartyg i djupet har tagit tid, detta inteharmän, som men
ingått i mitt uppdrag och redovisas inte här.

Sammanfattning1.7 slutsatser och förslagav

Slutsatser

i SverigeMer 3000 anhöriga ellerän är sättannatpersoner som
direkt drabbade Estoniakatastrofen. svenskar överlevde den.49av
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Många fler har indirekt drabbats på ellertusen Deett sätt.annat
omkomna kom från olika delar Sverige och skilda nivåer i samhället.av

vilkenI grad de direkt drabbades behov och intressen har ochmötts
tillfredsställts kan försöka uppskatta, så länge det sigrörman om
ersättning för ekonomisk skada, allmän vägledning och instruktion vad
gäller ekonomiska och praktiska frågor tillgången till viktigsamt
information. Det hur handskas med avhållenrörmesta som man en
människas bortgång, personlig psykisk kris, frågor respekt förrörsom

för de döda, ihågkommelse och minnesmanifestationer, sakerärsorgen,
där svårligen kan ha någon välgrundad uppfattning.man

Generellt har de lidit förlust och skada blivit väl till-sett som
godosedda försäkringsbolagen. värderingDenna grundar sig påav en
jämförelse med vad vanligtvis medges i Sverige efter dödsolyckorsom
och personskador. De svenska försäkringsgivama handlade snabbt och
avstod från kräva återbetalning ersättning för skadaatt om samma
utgivits försäkringsgivare.änav mer en

Förhandlingsuppgörelsen med Skuld kommer förmodligen påverkaatt
framtida uppgörelser efter olyckor med antal offer.ett stort

positiva bedömningenDen hur de ekonomiska kraven uppfylltsav
skall inte dölja det faktum, det finns föräldrar mistatt grupper, som som
bam. ingalunda den erbjudna ersättningen varande isom ser som
proportion till den förlust de lidit.

förstaDe timmarna och dygnen efter katastrofen rådde kaos i
informationen. Rederiet hade inga fullständiga eller riktiga passagerarlis-

hade problem intemkommunikationenDe med mellan Talinn ochtor.
Stockholm. Polisen tvekade länge information riktighetatt utge vars

inte kunde Viktiga telefonnummer blockerades.garantera.man
vände sig tillMan media och särskilt till för fåTV nyheteratt om

olyckan. Några medierna i sin bröt etiska principer i sin ivertur motav
erbjuda direkta nyheter och vittnesbörd från överlevande ochatt

anhöriga. kvällstidningEn publicerade dagen efter olyckan passfoton på
alla veterligen varit ombord M/S Estonia kunnautan attsom men

vilka överlevt, påträffats döda eller saknade. Andra joumalis-ange som
brast i hänsyn påträngande och okänsliga närmanden tillter genom

sörjande och överlevande.
fungeradeSenare informationen det hela bra media,taget genom

regeringen och dess talesmän och andra kanaler. delMengenom en av
informationen har innehållit motsägelsefulla meningsutbyten, uttalanden

måst och sådant, kunde förväntasrättassom senare som vara upp-
rivande. tillDen ändlösa rubriker, nyheter ochströmmensynes av
artiklar rörande katastrofen hör också till bilden hur tillvaron sigtettav
for anhöriga ochde överlevande.
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de anhöriga tillMånga Estoniakatastrofen, vi inteäven vetav om om
de i majoritet, besvikna regeringens beslut varken bärgaär är över att
fartyget eller de dödas kroppar. finns ocksåDet kritik. harDennaannan
gjorts tydlig i de nationella stödgruppemas agitation. Huruvida detta
varit godo eller ondo for de sörjande fråga främst måsteärav av en som
besvaras dem arbetar inom psykiatri, psykologi och själavård.av som

Återblicken upphov till väsentlig fråga. detVarger en annan
överhuvudtaget nödvändigt alla dessa löftenatt avge

Inledande statsministeruttalanden tolkades flestade löfte,ettav som
skeppet och de ombordvarandes kroppar skulle bärgas dettaatt om

överhuvudtaget möjligt. Trots utlåtanden bärgning teknisktattvar var
genomförbar och det inte fanns juridiskanågra hinder, beslötatt
regeringen på andra grunder inte bärga. Efteråt kan det deatt attsyns,
skulle ha varit helt tillräckligt regeringen i det första skedet hadeom
inskränkt sig till löfte bärgningsmöjlighetema liksom orsakernaett att
till katastrofen skulle utredas snabbt men noga.

Utfåstelsema ordna rättsligt och tekniskt skydd för vraket ochatt
havsbotten däromkring nationell och internationell lagstiftning för att-

friden övertäckning det sjunkna skrovet för hindragaranter samt attav
inträngande kunde ha till dess möjligheterna undersöktsväntatett att-

och bättre kunskap vunnits de anhörigas önskemål inoggrannare om
denna del.

Ärkebiskopens ställande i utsikt minnesgudstjänst till havsav en var
egentligen inte påkallat och blev återkallat.senare

Det tveksamt inrättande nationell minnesvärd iär om av en
Stockholm fyller behovnågot hos särskilt många.

Slutsatsen blir många löftena och utfästelsema i efterhandatt av
framstår överflödiga eller för tidigt gjorda. bristandeDensom upp-
fyllelsen och upplevelsen beslut fattade deras huvuden haröverav
alstrat besvikelse hos många anhöriga och utgjort ledmotiv i deett
nationella stödgruppemas uttalanden.

Alla önskade hadeså tillgång till rättsligt biträde. Undersökning-som
rättsläget och förhandlingarna med Skuld genomfördes med godaaven

resultat. de nationella stödgruppema,En DIS, skall tillgodoräknas, attav
de tidigt fick kontakt med norska advokater, från tidigaresom masso-

i lyckor hade erfarenhet grupptalan. Efter inledande svårigheterav
samarbetade de nationella stödgruppema väl med de advokater som
anlitats.

Kommuner, sjukhus, arbetsgivare, myndigheter och organisationer
god hjälp med stöd och infonnation. Viktigast ochstögruppemagav var

naturligtvis de drabbades sociala skyddsnät, deras familjer,egna
släktingar och vänner.



Sammanfattning22 SOU 1996: l 89

framkommer, de anhöriga, drabbades Estoniakatastro-Det att som av
fen har fått stöd och uppmärksamhet vad oftamånga sätt änmer som

fallet vid alldagliga tragedier då faller offernågon förär mer som en
trafikolycka eller brott.ett

visar behovet allmänt förbättrad krisberedskapDetta i detav en
samhället. Erfarenhetensvenska visar, lyckas bäst däratt orter,man

det redan finns fungerande organisation för bistå offren föratten
vardagens olyckor och brott.

bra, regeringen utsåg någon allmän vägledning tillDet att attvar ge
anhöriga överlevande beträffande skulleoch hur de tillvarata sina
intressen. Många dem har förklarat, de känt trygghetattav genom
denna vägledning i svåra frågor. harSom neutral jag tagit emotperson

den kritik,mycket egentligen riktats regeringen och andramotav som
centrala myndigheter. Min ställning borde dock ha varit klarare
definierad för tydligaregöra det oberoende uppdraget tjäna deatt att
drabbades intressen och inga andra.

Förslag till regeringen:

detså långt möjligt och rimligt ochAtt är transporterarvar en som-
eller gods i luften eller till sjöss skall skyldig attpassagerare vara

tillhandahålla fullständiga och riktiga förteckningar över passagerare,
andrabesättning och ombordanställda med och övriganamn

upplysningar nödvändiga för identifiera dem och deras närmasteatt
listorsådana skall hållas tillgängliga för ochsamt att var en, som

behöver dem i sitt arbete för stödja dem drabbats olycka.att som av

regeringen arbetsgrupp förAtt rutinerna inomöverutser atten se-
regeringskansliet vid olyckor. Härvid skall särskildstörre upp-
märksamhet behovet snabb och riktig information till deägnas av

tilldrabbade och allmänheten, behovet samordnat och konsekventav
uppträdande från regeringens och centrala myndigheters sida, analys

humanitära, ekonomiska, psykologiska och politiska följdernadeav
alternativa beslut under övervägande för skapa beslutsord-attav en

förhastad.ning snabbär utan att varasom

initierarregeringen bestämmelserna dödför-Att översynen av om-
därmedklaring och sammanhängande spörsmål.

regeringen låter utreda den allmänna krisberedskapenAtt med-
särskild inriktning på hur de efterdrabbade alldagliga olyckor och
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bemötskriser och hjälps polisen, försäkringsbolag, allmännaav
forsäkringskassor, vården, socialtjänsten, kyrkorna frivilligorgani-och
sationema.

Förslag till myndigheter:centrala

Socialstyrelsen åtgärder för befordraAtt den kommuna-överväger att-
socialtjänstens kompetens och beredskap för krisstöd.

Rikspolisstyrelsen hur informationenAtt vid kriser ochöverväger—
katastrofer kan sändas snabbare allvarligt dessäventyraut utan att
tillförlitlighet.

Förslag till lokala instanser:

Att har den krisberedskap, kan bli erforderligöverväga, om man som-
och drabbas kris och katastrof verkligen får detom personer, som av

Övervägandenastöd och den hjälp de behöver. bör ske motsom
bakgrund människor överallt drabbas eller berörs olyckshän-attav av
delser, hårdabrott och öden och ingen kan eller hursäga näratt var,

katastrof kommer drabba.nästa att
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Inledning och presentation2 av

rapporten

kommerEstoniakatastrofen till historien. Berättelsen däromgår att
densammanhang. Olyckan och huråterges många gånger och i många

påverka framtida arbetet påoch dess verkningar hanterades måste det
katastrofberedskap,fält; Sjösäkerhet, räddningstjänst, kris- ochmånga

mycketskadeståndsersättningar och annat.
Ehuru särskild utredarehar påverkat dennaDetta rentrapport.

utföra.vanligt slag jag haftformellt, så det inte utredningär attaven
förvilkens syfte dels redogörahar också påverkatDetta är attrapporten,
tillbedrivits och hur det varit, delshur mitt vägledande arbete att

kanske inteerfarenheter och noteringar,framtiden bevara vissa som
återfinnas lättillgängligt någonkommer annanstans.att

återfinns redogörelsen för mitt uppdrag.det hämäst följ ande kapitletI
underkronologi händelserkap. har vi sammanställtI 4 störreöveren

tillsammanförsta månaderna efter olyckan. uppställningende åtta Den
hur de drabbade under hela dennamed pressrubrikema i Bil. belyser,A

händelsertid påmints katastrofen ständigtgång på gång genom nyaom
och hörför varit del påfrestningenoch rubriker. har mångaDetta en av

till bilden hur haft det.av man
kapitelskäl jag redovisar iFrågan bärgning har jag nästaom av som

grad kastat sin skugga.inte tagit ställning till. har emellertid i högDen
före ochredovisa det hänthar därför i kap. velat någotJag 5 somav

inte skulle bli allmäntefter beslutet inte bärga, kanskeatt annarssom
känt.

assuranceforeningenUppgörelsen med försäkringsgivaren, den norska
få genomgripan-Skuld, såvitt jag förstår rättshistoria och kommerär att

efter ochmassolyckor i framtidende betydelse vid skaderegleringar -
ganskai sitt sammanhang insattkanske på andra Denäven sätt. ges en

ingående beskrivning i kap.
tilltagandemedarbetare och jagUnder våren 1995 kände mina en

hördes elleranhöriga, aldrigosäkerhet med avseende alla de som
Vi visste inte någotnågon stödgrupp eller på sätt.annatsyntes genom

fått hjälp och stödhur de kände det, hur de vad desättreagerat,om
genomförde därförhade för och önskningar. Vieller vad de synpunkter
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fördjupande intervjuer. jagantal informella med Dessa,ett som anser
finns sammanställda i kap.intressestortvara av

skrivitsoch förslag för framtiden har ned i kap.Slutsatser
Katastrofen och dess efterspel tilldrar sig internationellt intresse.stort

sammanfattning engelska.Därför finns även en
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Uppdraget3 hur det tolkats och-

utförts

3.1 Namn

Vi benämningen Vägledning efter Estoniakatastrofenantog

Uppdragets innebörd3.2 och hur det tolkats

Enligt ordalagen i regeringsbeslutet har jag tillkallats särskildatt som
utredare till hjälp för överlevande och för anhöriga till de omkom-vara

vid M/S Estonias förlisning lämna information och allmänattna genom
vägledning hur de kan tillvarata sina intressen med anledningom av
katastrofen.

från början viktigtDet klart hur detta grannlaga uppdraggöraattvar
skulle tolkas; dess innehåll och dess begränsningar.

har hållDet på många och på skilda nivåer funnits påtagligen
tendens i uppdraget tolka uppgifter, utvidgningar eller begräns-att
ningar, inte har stöd i regeringsbeslutet. harNågra velatt.ex.som se
mig "regeringens Andrarepresentant". har talat de "drabbadessom om
ombudsman". Andra har visatåter sig jag endast skulle sysslaattanse,
med skaderegleringar, Därför finns det anledning tala huratto.s.v. om
jag fattat mitt uppdrag.

Eftersom jag fåttA. uppdraget Sveriges regering, så kan mandatetav
inte andra sådana medborgarskap,änavse personer som genom
bosättning eller på står under svensk jurisdiktion ochsätt ärannat
berättigade till svenskt stöd. innebär inte, jagDetta inte migatt ansett
böra dela med mig synpunkter och infonnation till andraäven t.ex.av
intresserade och organisationer i Estland och övriga Baltikum,personer
Internationella Sjöfartsorganisationer, o.s.v.

"Infonnation och allmän vägledning" jag inteB. innefatta attanser vara
den enskildes advokat, rådgivare eller kurator. Givetvis har vi mina-
medarbetare och jag i utsträckning besvarat förfrågningar i destor-



28 Uppdraget hur det tolkats och utförts SOU 1996:189-

skilda vi har därvid varit med endastämnen,mest attmen noga ge
generella inte kräver undersökning eller kännedomnärmaresvar, som av

omständigheterna i det enskilda fallet.om
övrigt har vi hänvisatI de drabbade söka erforderligt stöd ochatt

hjälp och sin harDetta någon inneburit,gång viävenort. attvar en
kontakter med dem, den haft uppgifter iortengenom som samman-

hanget, verkat för det skulle fungera.att

Uppdragets inriktningC. hur de drabbade skulle kunna tillvarata
sina intressen, har givetvis den innebörden främst de ekonomiskaatt

Ävenintressena såsom i samband med skaderegleringama varit avsedda.
andra intressen har dock beaktats, såsom försöka påskynda viktigaatt
besked och beslut och vidarebefordra synpunkter och önskemål.att

har inteD. Jag mig böra ställning i frågor, där de sörjandes ochansett ta
överlevandes önskemål och åsikter gått vitt i demsåsom rörandesär
bärgning fartyget, omhändertagande kvarlevor efter de omkomnaav av
eller det tekniska skyddet vraket. sådana frågor jagI har endast tagitav

åsikter och information, i viss vidarebefordrats.månemot som

3.3 Uppdragets utförande

Redovisning3.3.1 allmänna kontakterav

Vi har haft kontakt med Riksdagens justitieutskott, Statsrådsbered-
ningen, Justitie-, Utrikes-, Social-, Kommunikations-, Finans-, Kultur-
och Civildepartementen; liksom med Datainspektionen, Rikspolisstyrel-

Riksskatteverket, Sjöfartsverket och Statens konstråd; medävensomsen,
Ärkebiskopen och hans kansli; vidare med det särskilt tillsattasamt
Etiska Rådet, med Haverikommissionen, med Kommittén ideellom
skada och med förra regeringsrådet Magnus Sjöberg i hans egenskap av
särskild utredare administrativa aspekter sjösäkerhetsfrågor.av

Vi har också haft anledning till kontakter med åtskilliga landstings-,
kommunala och andra lokala instanser.

de privata och frivilligaInom sektorerna nyttiga ochnämnes, som
hjälpsamma instanser försäkringsbolag och deras paraplyorganisationer,
banker och revisionsföretag, kooperationen, fackliga sammanslutningar
m.fl. Kris- och Katastrofpsykologiska föreningen, Rädda Barnen,samt
Svenska Livräddningssällskapet, Svenska röda korset Sverigessamt
Advokatsamfund. Härtill kommer många olika befattningar.enskilda i

Alla dessa kontakter har genomgående varit bra. har visatMan stor
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vilja till hjälpsamhet efter Estoniakatastrofen. har varit lättDet att
komma fram, komma till och få beskedtals och gehör. detJust när
gäller delar regeringskansliet tycker dock mina medarbetare och jagav

det stundom varit verka i vad infomiation.att att tomrumettsom avser
Vi har inte fått den vidare. Förklaringen väl jag och mittärutan att
uppdrag inte riktigt gjort avtryck i delgivnings- och delningsrutinema.

har medverkat åtskilliga intervjuerJag i i massmedia och hjälptäven
till vid deras förfrågningar liksom deltagit i debatter isåväl dags-
tidningar i television. Härtill kommer antal intervjuerettsom av mer
akademisk karaktär i anslutning till olika forskningsprojekt och
utvärderingar.

Internationellt har förfrågningarjag besvarat från och vidarebefordrat
information till bl.a. advokater och massmedia i Estland, Tysklands
regering, International Mariners Associations advokater i London samt

Consultations Refugees andEuropean Exiles baserad i London.ävenon

3.3.2 Kontakter med anhöriga och överlevande

Som skall redovisas lite längre fram i det historiska avsnittet,närmare
så omkom i olyckan människor hade fast anknytning500änmer som
till Sverige ellermedborgarskap på Vi inte exaktsätt.annat vetgenom
hur många anhöriga drabbats och kan för övrigt inte någon i allasom ge
lägen tillfredsställande definition på begreppet "anhörig". Vi räknar med
fler 000. spridda hela landet.3 Dessa 49 svenskar överlevdeän är över
förlisningen.

Ganska efter katastrofnatten den 28 september 1994 bildadessnart
olika grupperingar fördels Stödgrupper driva vissa frågor, delsattsom
lokalt för stödja varandra och enskilda och slutligenatt gemensamt
kring skilda för stöd och terapi. skall beskrivas särskilt iDecentra
avsnitt 3.3.4. nedan och min översiktligai berättelse uppdraget iom

Mina kontakter3.3.5. med anhöriga och överlevande har emellertid skett
på Dels meddelandenallmänna direkt till alla berörda,sätt.tre genom
dels de nämnda grupperingama och dels direkt medgenom nyss
enskilda.

Meddelanden, distribuerats direkt till de drabbade har såledessom
skickats med datum och har jag1994-11-22 1994-12-14. Dessutomut
i massmedia, nedan i redogörelsen för skadereglering medvarom mera
Skuld, nått med anvisningsar.ut

Med några mina medarbetare och jag hafthar åtskilligav grupperna
korrespondens tidvis telefonkontaktermed fax och liksomtätamest- -
sammanträden med för dem.representanter
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förmed informerande föredrag ochhar också medverkatJag att
ochåtskilliga förbittrade på regeringenfrågor liksombesvara angrepp-

gång infördelar "etablissemanget" vid någonandra möten storaav -
flera timmars varaktighet.församlingar och av

Estoniaforum iadvokater införSåledes deltog jag tillsammans med
sammankallat ochden januari, ledde migNorrköping 19 ett av

Stödgrupper ifor flertaletprotokollfört medmöte representanter
antalkväll införfebruari, framträddeStockholm den 2 ettsamma

medverkade vid medterapigrupper sjukhus,Ersta möte över-ett
medfebruari, vidSödersjukhuset den närvaradelevande 9 möteett

Uppsala denärkebiskopen Kyrkans i 11Stödgrupper och Hus
hos ST-Polisen påfebruari, medverkade vid konstituerande årsmöteett

ledde det andra migi Stockholm den ochPolishuset 29 avmars
Stockholm denprotokollförda stödgruppsmötet i 20sammankallade och

april.
telefonsamtal medhundraSlutligen har vi haft än ettmer par

alltifrånenskilda drabbade i de skildaförfrågningar från ämnenmest
tillfrågor till med anknytningpraktiska ekonomiska sådana t.ex.

minneshögtider. Viss korrespondens harbegravningsskick och även
sammanträffanden.Till sist har vi haft personligaförekommit.

någrasig ochAndra, hört3.3.3 som av varav

olycka pådrabbats eller sätt änannat genomav sorg
Estonia

Estoniaserfarenhet M/Shändelse så oerhörd i nutida svenskEn som
fåttgivetvis reaktioner, jagförlisning utlöser många emottavarav

för få dela sina känslor ochskriver eller ringer baranågra. Många att
anhörigamed inte alls baratankar, kort för få tala någon. Det ärsagt att

från börjanöverlevande. Vi har kontaktats människor, redanoch somav
till någon drabbad,förklarat sig inte ha någon direkt anknytning men

sådan. Vihändelsenändå känt sig drabbade på något sätt somavsom
medhar talat dem.

igensällan hört sig och jag kännsinteEn tror avsomgrupp, som av
uppfinningar lösningar oftast tekniskde har idéer, ochmånga, är avsom

övertäckning vraket och sådant.på problem bärgning,svåraart, avsom
värdet alla dessahar jag kompetens bedömaregel saknatl att av

granskningdel dem viduppslag. ändå,Jag närmaretror att enen av
ha ingått iintressanta de skulleskulle kunna ha sigtett som om

produkterandra framstårbeslutsprocessens underlag under det att som
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låt inspirerad stollighet. i fallDet intressantär vartav en vara en- -
iakttagelse, hurusom katastrof detta slag forlösa åtskilligen av synes
kreativitet.

del dennaEn kreativitet har varit mindre nogräknat, delvisav av
brottsligt slag. Veckorna efter katastrofen förekom uppgifternärmast om
inbrott hos vilka i omkomna ellerrapporteratspersoner, pressen som
saknade eller bedrägliga fakturor underlag eller grund till sådanautan

företag eller dödsbon. Jag har inte därefter hört sådant, såpersoners om
jag hoppas, det i tagit slut. harJag avrått från stöd till någraatt stort sett

det förefaller professionella insam lare, sommarbamslägerarrangörersom
fall har jagI misstänkt bedrägeri anmält insamling tillettm.m. som en

föregivna "Stiftelsen M/S Estonias Minne", vilken föreföll baseradvara
utomlands, aktiviteter ha upphört enligt uppgift frånmen vars synes
Stockholmskriminalens bedrägerirotel, sedan därifrån visat sittman
intresse för deras forehavanden.

Vi har också fått tala med människor, drabbats andra olyckorsom av
M/S Estonias. Anhöriga till brottsoffer däriblandän till sådana som-

dödats under 1994 års uppmärksammade mord liksomett par av mer -
släktingar till trafikdödade och andra drabbats djupt tragiska ochsom av
uppskakande händelser har hört sig. De har alla varit väl medvetnaav

jag inte har haft något uppdrag för deras räkninggmen ändåattom
hoppats på någon få tala och rådgöra med. De har alla visat allatt
tänkbar respekt för Estoniakatastrofen och de därav drabbade, ändåmen
i några fall velat påpeka bristerna det gäller stöd i krisen förnär mer
alldagliga tragedier och i några fall uttalade svårigheter få gehör hosatt
myndigheter och hjälpinstanser. Jag detta viktig erfarenhetanser vara en
och återkommer därför till den i de avslutande konklusionema och
rekommendationerna.

3.3.4 Avgivna yttranden

På begäran Sveriges Advokatsamfund, dess Stockholmsavdelning, harav
jag avgivit yttrande i anledning jur.kand. Henning Sjöströms ansökanav

återinträde i samfundet.om
Därtill anmodad har jag vidare avgivit remissyttrande till Justitiemi-

nistem viss del slutbetänkandet från Kommitténöver ideellav om
skada: Ersättning för ideell skada vid personskada SOU 1995:33.
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3.3.5 Om olika stöd- och anhörigföreningar

Som framgått under bildades3.3.2 ganska Stödgrupper,snartovan
anhörig- eller överlevandesammanslutningar eller tillfälligt fungerande
gemenskaper. Jag kan åtminstone olika sådana:tre typerse av

Lokala organisationerA. drabbade och sympatisörer med antagnaav
stadgar och stadgeenligt vald styrelse, vilka bildats för erforderligatt ge
hjälp och stöd de drabbade. Det de lokala stödgrupperna.är

B. Målmedvetet drivna föreningar med ambitionen rikstäckandeatt vara
och med klart uttalade syften, går tillfredsställa detutöver attsom

Ävendirekta behovet stöd. dessa kan redovisa stadgar och stad-av
geenligt valda styrelser, med den snabba händelseutveckling, denmen
korta tid gått och den framgångsrika medlemsrekryteringen detgörsom
svårt uttala någon mening det reella medlemsinflytandet. Detatt ärom
de nationella stödgrupperna.

C. Grupperingar till stöd och hjälp, naturligt iuppstått anslutningsom
till olika kris- och terapicentra, verksamheten formaliseratsutan att

stadgar och förtroendeval. har kallat demJag krisgrupper.genom
För presentation de flesta dessa föreningar, derasnärmareen av av

uppkomst och syften hänvisar jag till historiken i kapitel. finnsDetnästa
emellertid andra, vi haft ingen eller endast begränsad kontakt medsom

kring bibelskolan i Jönköping, vid Kooperativa Förbundet påt.ex. samt
Gotland. vill jag endastHär bakgrund till berättelsen mitt egetsom om
handlande några allmänna anmärkningar och omdömen.göra

Av de lokala stödgrupperna har vi främst arbetat med dem i
Lindesberg, Norrköping, Uppsala och ST-Polisväsendets anhörigförening
i Stockholm. Mitt intryck dessa föreningar fungerat utomordentligtär att
väl och betytt mycket just i det, de kommit till för nämligen attsom
stödja och hjälpa katastrofen drabbade medlemmar. någon harI månav
hjälpen kommit utifrån, det allra viktigaste har varit medlemmarnasmen
inbördes stöd. En förutsättningarna har då varit, föreningenäven attav

sådan förhållit sig neutral i tvistiga och uppslitande frågor, densom som
bärgning. föreningarDessa har också medlemmar från mindre orterom

i området där föreningar saknas.egna
Det finns två nationella stödgrupper, Internationella stödgruppen för

anhöriga och överlevande, den Internationella stödgruppen, baseradDIS,
i Stockholm och under ordförandeskap Gunnar Bendréus samtav
Stiftelsen Estoniaoffren och anhöriga, SEA, baserad i Borlänge med
Lennart Berglund ordförande. Båda dessa föreningar har åtminstonesom
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utifrån i mycket hög grad präglats sinsett respektive ordförande.av
Båda dessa föreningar beslöt tidigt söka medlemmar från hela landet,att
den första dessutom internationellt. övrigtI de olika i mycket harär och
delvis motstridiga mål.

Internationella stödgruppen har varit neutral i bärgningsfrågan,
prioriterade från början frågan skadereglering med Skuld fickochom
tidigt kontakt med norska advokater, varit engagerade motsom samma
Försäkringsgivare i anledning olyckan färjan Scandinavian Star.av
Man har varit aktiv bl.a. med stödprojekt i Estland och bearbetar nu
möjligheterna till internationell skadeståndstalan Estoniasen mot
tillverkare och aktuellt klassningssällskap.

SEA har aktivt sig för bärgning alternativt omhändertagan-engagerat
de omkomnas kroppar från början velat prioriterasamtav ansvars-
frågorna och låta frågan ersättning komma i andra hand.om

De två nationella stödgruppema har ofta handlat och gjort utspel utan
föregående samråd sinsemellan eller för den delen med de lokala
anhörigföreningama. Detta har lett till många anhöriga känt sigatt
oroade och osäkra de skulle med i någon stödgrupp ellerom
anhörigförening och vilket medlemskap, bäst gynnade derassom
intressen. Till förvirringen bidrog, Internationella stödgruppen frånatt
början hävdade, de anhöriga inte behövde vända sigatt till några
advokater de tillräckligt lämna fullmaktutan tillatt dem ochattvore
deras norska jurister. harMan också på sina håll ondgjort sig vissaöver
juristers söka klienter.sätt värvaatt

I fall oroades densämsta sörjande ovissheter, nämligen vilkentreav
nationell stödgrupp skulle välja, skulle med imen om man vara
nationell eller lokal stödgrupp eller bådadera skulle ellersamt om man
inte skulle anlita advokat.

3.3.6 Personlig och översiktlig berättelse om
uppdragets utförande

Förutsättningar i början

Det i Allhelgonahelgen 1994 jag åtog mig uppdraget. visste dåJagvar
inte saken den normalt uppmärksammeän tidningsläsaren. Dockmer om
fanns bland de omkomna och deras hårt drabbade efterlevande vänner,

jag tyckt och tyckersom om.
Den 14 november kunde jag efter inläsning och informerande möten

börja arbeta i jag fått låna på Civildepartementet.ett rum, som
Från första början framstod skaderegleringen med den norska
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hadevad jagviktigaste göra.detSkuld, attassuranceforeningen avsom
kapitelsärskilt idärförbeskrivstillhela gickdethärför och hurSkälen

svårighetertillfrån börjanredanledde dettaEmellertidhämedan.6nr
ansåg tillstödgruppenInternationellastödgruppema.med nationellade

advokater.anlitabehövdeinteenskildadefrån mig,skillnad att egna
idebattartikelifunktionoch minkritiserade migledningDess en

vadocharbetebörjat mittjaginnan att veta,Nyheter redan utanDagens
förklingadeolikapåfortsatte sätt,på.detta skulle Angreppenut men

i alltoch jagstödgruppendenblivit klart,detsedanså småningom, att
Skuld.medskaderegleringeni fråganhållväsentligt drog åt omsamma

densig bakomställatvekadesin sidaSEA å att gemensamma
eftersomSkuld,medförhandlingarnaförhandlingsdelegationen i man

dockslötförst. Rättskulle redasansvarsfrågoma snartansåg ut manatt
förenligtdettainsiktenförmodligen idelegationenbakom att varupp

ersättning,frågornaolikaoch deintressemed medlemmarnas att -
hållas isär.fördel kundemedSjösäkerhetbärgning, o.s.v.ansvar, -

efterveckordrygtdet gåtthademitt uppdragpåbörjadejagNär sex
långt ihunnithadestödgruppema rättnationellakatastrofen. tvåDe

mål.sina Derasochorganisationersina sättaarbetet med byggaatt upp
i derasandraliksomBerglund,ochBendréusordförande,båda

övertygelse,starkutstrålathela tiden attharledningar,respektive omen
bästafrågornadrev deorganisationen rättasjälv och den egnaman

någonintejagsåmitt uppdrag,tilljag utsågs attsåNär trorsätt. av
särskiltfunktionendenuppfattadeStödgrupperdessa nationella som

denför juststödtillanvändaskundejagvidare månbehövlig i än
redavarit svårtharsträvanden. Det ut,och dess attorganisationen

skiljer sigflerapåuppdragetgivna sättregeringenmighurusom det av
givit sig. Destödgrupperdessaochfrån det mandat, en avvarsom

initieratjagsamordning ochbefordraföransträngningar att somsamsyn,
jageffekthafthade säkerligenredovisas störreskalloch omstraxsom
ochbefordraochtidigare stadiumkunnat rycka ett samsyn

efterlevandensi dealltstödgruppemaolikademellansamarbete
behövs iförtroendekapital,detochauktoritetintressen. Den ensom

onödigai kantenheller behövtintehade dåsådan roll, avnaggs
roll iminbeträffandemisstänkliggörandenmissförstånd och samman-

hanget.
stödgruppemaflerafråninte minstsida ochanhörigasmångaFrån av

inte velatmyndighetercentralaochregeringenhar klagat över attman
derasbeslutfattatgång överstället gångilyssna dempå utan

uppgift,minmissförståttdå ocksåharhuvuden. Som nämnts manovan
eller irepresentant""regeringens vartbeskrivitsofta att varasomsom

egenskapenfönnentai denoch"etablissemanget"fall del aven
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emottagit åtskillig kritik och emotionell bitterhet egentligen riktad mot
andras beslut och åtgärder mina. dennaUr synpunkt jagän det varittror
lyckligare, jag hade haft arbetslokaler någon iänom annanstans ett
departement och med adress och telefonväxel regerings-änen annan
kansliets.

Alldeles i början i november föranstaltades1994 min begäran och
med hjälp statsrådsberedningen där jag fick träffa företräda-möte,ettav

för alla de departement, olika involverade i Estonia-sättre som var
katastrofens efterspel. Det värdefullt för få överblick överattvar en
arbetet centralt håll. Senare det dock alltid lätt följa vadvar som
skedde regelbundna för utbyte informationtrots medmöten av

för statsrådsberedningen och kommunikationsdepartemen-representanter
Som framkommer på andra ställen i dennatet. utredning, så företedde

informationen till deäven anhöriga och till allmänheten splittrad bild.en

Meddelanden till de anhöriga m.m.

Det kändes givetvis angeläget kunna meddela sig direkt med deatt
efterlevande anhöriga. Rikspolisstyrelsen hade omfattande registerett
med och adresser till dödsbon och enskilda efterlevande. Jagnamn
kände i allra första början viss vidare fåöver att utan överen oro en
kopia det registret. Hos polisen det till följd bestämmelserav var av om
förundersökning sekretesskyddat, så skulle det inte bli hos mig.men
Som särskild utredare har jag varit myndighet. Material frånen som en
myndighet lämnas till får karaktärenöver offentlig handlingen annan av
hos den Min i inledningsskedet gällde risken attjoumalister,senare. oro
marknadsförare och andra skulle använda sådant anhörigregister påett

mindre nogräknat och hänsynsfulltett framför allt faran försätt, men
kriminellt bruk adresserna. erinrarJag vi i inledningsskedetattav om
fick brottslighet utnyttjat uppgifterrapporter detta slag,om som av som
varit synliga i massmedia. Motsvarande överväganden torde ha-
förekommit hos Kommunikationsdepartementet under förberedelserna
till de brev kommunikationsministem tillställt samtliga adressmedsom
kända anhöriga. I fall kom jag till slutsatsen, dessavart rätt snart att
farhågor förhoppningsvis överdrivna och inte borde få hindra, viattvar
hade register hos och använde det för kommunikationett allamedoss
kända berörda. Så har skett. Särskilt tillstånd till registret nämndaoch
användning har sökts och erhållits hos datainspektionen.

Med hjälp registret kunde vi också på karta markera alla deav en
där eller enstaka anhöriga fannsorter, liksom överlevande.grupper

Märkesnålama spridda hela landetär ochöver på sitt bildsättger en
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omfattning.svårgripbarakatastrofenspåminnelseoch ständig om
meddelandet tillförstaskickade jag detnovember 1994Den 22 ut

uppdragkort för mittredogjordeövriga intresserade.anhöriga och Jag
och jag kunde nås.hur

skadelidanderekommenderade jag deskaderegleringengälldedetNär
huvudort.ombudanlitaoch närmastegemensamtatt samman

jurist medvälanseddanlitasskrev jag,Därtill borde, änannan
sökakunde sedanombudkompetens i skadeståndsrätt. Dessa gemensamt

sköta för-fordras forexpertis,sjörättsliga ochden attannan som
synpunkt braadvokatetiskyrkesmässig ochhandlingarna sätt.ett ur

rekommenda-vägledandeendastpoängterades dock, dettaDet att var en
låtaskullefritt välja hurinkräktadetion, inte rätt att manenvarssom

sig representeras.
skälen till jagviktigastelämpligt inflika dedetHär kan attattvara

söka hjälpskadelidande bordehävdat, dehela ganskatiden envetet att
och främstfyra.brajurist. Skälen Förstadvokat eller ärannanav egen

förhållandenaskadeståndspraxis ochrättsregler,krävs kunskap omom
framställa dennesochfor kunna beräknakring enskildeden rättatt

andra kundekollektivt. detske centralt och Förkan inteanspråk. Det
anbud skulleförsäkringsgivarensockså blev fallet,det förutses, vilket att

svårförståeliginvecklad och för lekmannenfå såkomma att en
hjälp påförklarandefall skulle krävasdet i mångauppbyggnad, att

praktiskt alla,tredje hadeställning. detplatsen för kunna För tagettaatt
juridiska problem deandrakontakt medvi fick även mestavsom

till denhade anknytningsidan demskiftande slag vid gemen-somav
slutligen, så skulle någotdet fjärdeskaderegleringen. För omsamma

ekonomisktellerutkräva disciplinärtblev aktuelltgick galet och det att
låta siginte vidareombuden, detta göras t.ex.utan omansvar av

rättsför-stödförening ellernationellombudet sättannatenvar
Äroklart.skulleuppdragsgivaren och ombudhållandet mellan vara

advokatsamfund, så finnsSverigessidan ledamotombudet å andra av
missnöjd.skall klientenfor hurklara regler ärgöraman om

jag tycktejagförsta meddelande skrevmittl slutet somav
olika frågoma:hålla isär deanledning viktenförekommen attavom

bärgningfråganstödverksamhet,personlig hjälp ochskadestånden, om
skilda slag Jagminnesmanifestationerfrågoreller inte, o.s.v.avom

frågornade olikasjösäkerhetsfrågoma.kunde tillagt .lagha attmenar
för drabbats.och med respekt allaskildaborde skötas sätt som

ungefärdistribuerade jagadvokatsamfundetmedsamarbetel
dei landet, såsamtliga advokatbyråermeddelande tillsamtidigt attett

grundläggande tankarnadeoch underrättadeskulle beredda omvara
läggasskaderegleringen skullekring arbetet medhur upp.
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förstaDet meddelandet ledde till många hörde sig med frågoratt av
och begäran förtydliganden. gälldeDet i hög grad sådana frågorom som
redan berörts vilken stödförening borde tillhöra,ovan om man om man
samtidigt kunde tillhöra stödförening och anlita advokat dettaPåo.s.v.

besked, lugnande och klargörande för många: Attgavs som var man
kunde tillhör vilken eller hur många stödföreningar ville och detattman
inte alls fanns hinder för tillhöra stödförening och anlitaatt advokat,

inte kunde fullmakt förhandlaatt med försäkrings-men man attge
givaren ombud,än friett så önskadeatt närmer attman var som man
gå stödförening Att given fullmakt helst kannärur en m.m. en som
återkallas för många nyhet.var en

Som alla så har praktiskt allt arbete efter,vet, all beröring medtaget
Estoniakatastrofen i skugganägt den uppslitande konflikten irum av
frågan fartyget skulle bärgas eller inte alternativt skulleom om man
försöka omhänderta så många de omkomnas kroppar möjligtav som
eller låta dem kvar med eller skydd vraket. Dessa frågoröverutanvara
ha djupt splittrat förespråkare för de båda sidorna bland de anhöriga och
tidvis ställt de två nationella stödgruppema varandra. Bärgningsan-mot
hängare har särskilt efter beslut i december 1994 varken bärga elleratt
omhänderta kroppar regeringen och många centrala instansermot riktat
oförsonlig kritik, där säkerligen i några fall obearbetade känslor av- -
förtvivlad bitterhet och besvikelse blandas med förnimmelsensorg, att
inte lyssnad till, inte fått delta i beslutsprocessen. har förDetvara
många känts diktat ovanifrån, inte visat tillbörlig respekt försom som
den enskildes och förlust och denne överhuvud intesorg tagetsom om
skulle ha intagit rimlig ståndpunkt i bärgningsfrågan. denI frågan haren
det många framhållit inte varit möjligt nå beslut, inte påsom att ett som
något fel. Följaktligensätt finnsär det inte heller någon orimlig
ståndpunkt.

Som jag redovisat i avsnitt hurjag tolkat mitt uppdrag, såovan om
har jag inte mig kunna ställning i frågoransett dessa där deta som
anhörigas önskemål och åsikter gått vitt isär.

I mitt andra och sista meddelande direkt till de anhöriga, som
daterades den december16 försökte1994, jag klargöra min tillsträvan
strikt neutralitet i bärgningsfrågan. flestaDe har troligen förstått och
respekterat min inställning, det har inta hindrat, hela tidenattmen man
både vid enskilda samtal och velatstörre dramöten mig i dis-
kussionen eller åtminstone få mig frågor varför etiskaatt svara om
rådet, regeringen, ärkebiskopen m.fl. gjort de gjort och desagtsom som
sagt.

kapitelI nedan5 återkommer jag till bärgningsfrågan eftersom den-
så central inte forär återupprepa vad alla föratt redovisavet utan att-
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framför allt hurkändaså allmänttankar,ochfakta ärnågra mansom
flestaunder dedär jagrådet, mötenaetiskai detresonerade var

och observatör.neutral iakttagarenärvarande som
aktuellövrigtinnehöll idecember 1994imeddelandethärDet

försäkrings-ersättning frånfråganvägledning iochinformation om
andrakontakterochbesök sätterbjudande samtSkuld,givaren om

enkätinformationlämnades ocksåupplysningar. Därpraktiska om en
vid ErstaBrandänge,Kristinaläkare,skickasskulle ut enavsom

sedan börjananhöriggruppermed flerastödsamtal ägtsjukhus, där rum
enkäten,tillbakaskickatfyllt i ochsedermeraFlertalet haroktober.av

alltföruppfattatvad denegativtfåtal har motreagerat somettmen
frågor.störandeochnärgångna

efter nyåret 1995,avslutadesskedetförstadetkan straxMan säga att
förfristen dessSkuld ochfrånförelåguppgörelseerbjudandedå ett om

minablevfrågandenbörjade löpa. lförkastandeellergodtagande
massmedia,ioffentlig debattkändaståndpunkter meravaromgenom

organiseradeochockså bättreetableradeskapitel Nuinedan mer
kundejagvilkaadvokaterolika Stödgrupper,medkontakter etc. genom

anhöriga.med dekommunicera
till dedirektmeddelandenytterligarenågraskickades inteDärför

adresser.överlevandesochanhörigas

anhörigaNågra medmöten

förförändå intekanskegänget,det långt sent attVisserligen menvar
ellerstödgruppernade olikamellannärmandeståndfå tillförsöka ett

kanskeochmissförstånd ochundanröjandeåtminstone ett samsynenav
började därförVifrågor.i någrasträvandenasamordning aven

skulledet intebedömde,Vitillmöjligheterna möte. attundersöka ett
Stiftelsenstödgrupperna,nationellade tvåintemeningsfyllt omvar

DIS,Internationella stödgruppen,anhöriga,och SEA,Estoniaoffren samt
ficktelefonsamtal innan jagochdel brevkrävdemed. Detville envara
hafthar iblandpositiva. JagSEAfrån DIS.medverkanlöfte varom

varje slagvälkomnarhållet mötedet ettintrycket somatt avman
ståndpunkter.framföra sinaforum att

stödgruppernanationellanämndade två ettblev samtResultatet att
februari 1995den 2träffadestjugotalsådana,antal lokala ett personer,

Stockholm.imöteslokal TorsgatantrevligaRäddai Barnens
mittinformationjaglämnadepresentationinledandeEfter om

fick stödgruppernaDärefterupplysningar.aktuellauppdrag samt
bildats,deuppgifter hurmedutförligaresjälvasigpresentera om
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ändamålet och vad för och dem det viktigaste.som nu var en av var
Huvudsyftet med mötet skulle lära kännaatt varandra,var man
undanröja oklarheter och missförstånd möjligheterna tillutrönasamt

och handlande. Bara detta, de igemensamt någon mån skullesamsyn att
lära känna varandra framstod angeläget. Detta och det följandesom

detta slagmötet protokollfördes ganska Utkast skickades tillav noga.
deltagarna, kom med synpunkter och önskemål, beaktadessom som
innan de slutgiltiga mötesanteckningama sändes till deltagarna. Denut
intresserade hänvisas till dessa protokoll, finns arkiverade. I detsom
följande jag bara det viktigastetar fåtal notiser särskiltsamt ettupp av
intresse.

Lindesbergsgruppen bildades omgående krisgrupp ochsom en
initiativ räddningstjänsten där. kortInom bildade lokala iav grupper
Fellingsbro, Frövi och Ramsberg gick i centraltsnart ettsamman organ
i Lindesberg för infonnationsfrågor. flestaDe medlemmarna ävenvar
med i SEA. Prästema i Lindesberg ville emellertid inte stödja fortsatt-
verksamhet och påstods avstånd från bildasnarast ta att grupper,
eftersom därigenom skulle "förlänga sorgearbetet".man

Norrköpingsgruppen bildades omgåendenästan arbetsgrupp medsom en
för kommunen, kyrkan, lasarettet,representanter polisen och den lokala

avdelningen Pensionäremas RiksOrganisation, PRO. De närvarandeav
inte själva anhörigarepresentantema till någon omkommen. Dettavar

Förhållande anfördes någon gång dem i debatten vid detta ochemot
möten.senare

Internationella Stödgruppen, formeradeDIS sig i månadsskiftet oktober-
november kring interimsstyrelse och konstituerades i slutet året.en av
Fyra huvudpunkter nämligen psykologiskt stöd, skadereglering-uppgavs,

med Skuld, haverikommissionen och den framtida sjösäkerheten.en
Man hade inriktat sig på föräldralösade barnen i Tallinn. Deras
ersättningar fick inte komma i händerna på maffian. Man ville medvara

observatörer i haverikommissionen. Rederiema har inget ekono-som
miskt intresse sjösäkerhet. harDIS informationgett utav genom
"Estoniabulletinen".

Stiftelsen Estoniaoflren och anhöriga, SEA uppstod spontant attgenom
de anhöriga samlades i församlingshemmet i Borlänge och attgenom
många offren hade anknytning till den lokala avdelningenav av
Metallarbetarförbundet bildades stiftelse under offentligsamt tillsynsom

Ändamåletden 11 november 1995. bistå anhöriga ochatt över-var
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ansvarsfrågankatastrofen ochorsaken tillförverkalevande attsamt
Vilhelmina,Hudiksvall,från Dalarna,flesta medlemmarnautreds. De är

regeringenframhöll,Stockholm. ManochJönköping, Skövde att om
anhöriga, såochomkomnaförteckning dehade gjort övergenast en

hade räcktstödgrupper. Detnationellabilda någrabehövthade inteman
lokalt stöd.med

initiativtillkomanhörigförening, ST-polisväsendetsST av-gruppen
minneshögtidmedbörjadeStockholms län. Detpolismyndigheten i en

Huvud-i början 1995.sigkonstitueradei Stadshuset. Man avsenare
fysisktspeciellt. leverManStockholmvarandra.syftet hjälpa ärär att
driverandravarandra. bra,från Detändå långt attnära, gruppervarmen

andraockså ideltarmedlemmaroch mångaandra frågor grupper.

och harinitiativ kommunennovemberbildades iUppsalagruppen av
verkaanhöriga,stödjahjälpa ochUppgiftenantagit stadgar. attattvar

villeansvarsfrågan. Manklarläggaoch ävenSjösäkerhetför ökad att
ombordEstland. nämndemän,med Dekontakternastärka som var

vänortsbesök i Tartu.varithadeEstonia
Advokatbyrå iUppsalamedinleddes samarbeteskedetidigtI ett
god medvariti Uppsala harBeredskapenersättningsfrågan. en

anhörigaför nämndemännenssärskild sådankrisgrupp,fungerande en
och kyrkan.polisenbra stöd frånoch

och beredskapenStödgrupperbildandethurInte oväntat avser man-
omkomna frånkategorier,påverkats vilka större grupper avsomav

metallareföre dettaNorrköping,frånPensionärertillhört:olika orter
från Uppsala.nämndemänStockholm ochpolisanställda ifrån Borlänge,

redovisamötesdag ägnades åtdennadelen attDen avsenare
inteavsiktenunderströk,olika frågor. Jagståndpunkter i attatt var

stånd-denriktighetenandraallaskulle övertyga egnaavomenvar
undanröja missupp-ochåsiktervarandraslära kännapunkten utan att

hettadedetdiskussionernagenomfördesså ävenfattningar. På sätt om
kritikenoch ideltagarnamellan någrabådeåtskilliga gånger mottill av

"etablissemanget".regeringen och
regeringsbe-föreredandeklarerade SEA,bärgningsfråganI att man

principerDemokratiskautreda frågan.initiativbeslutat påslutet egetatt
anhöriga.omkomnaomhändertagandefrågantillämpas imåste avom
förverkli-sedan ocksåenkät,påsina planerredovisadeSEA somen

skulle kunnautgått frånsitt besluthade iRegeringengades. att man
brister detomöjligt, såpraktisktvisar sigdettaplundring. Omförhindra

förutsättningarna.i
emfas framförtsmeddettainskjutas,kan storHär att resonemang-
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gång gång i olika sammanhang. Närmast för det tanken till avtals-
och förutsättningsrätten betydelse för avtals giltighet. Från bl.a.etten

vår sida har det då påpekats, regeringens beslut inteatt avtalska-är av
raktär det politiskt beslut.utan är Påpekandetatt har inteett gjort något

intryck.större
SEA förklarade inte förordadeäven, lagstridigatt bärgning iman

privat regi.
ST-gruppen verkade inte för bärgning, uttalade sig SEAmen som om

felaktiga förutsättningar.
DIS sade, inte driver bärgningsfrågan,att enkät borde haman att en

genomförts i demokratisk ordning långt tidigare och SEAs kategoris-att
ka inställning hade försvårat samordning.en

Grupperna från Lindesberg, Uppsala och Norrköping förklarade sig
neutrala i bärgningsfrågan ehuru det fanns enskilda medlemmar, som var
starkt engagerade för eller Från Norrköping meddelades,emot. deatt
flesta från början varit för bärgning, allteftersom tiden gått hadeattmen

klar majoritet uppstått. Man vädjade till SEA intemot genomföraen att
enkäten. En sådan skulle skapa oro.

Vidare berättades minnesmärken, inrättats eller planeradesom som
på olika orter.

Kulturministems uttalande, nationell minnesvärd måste haatt en ett
kulturellt värde, väckte frågan för vården egentligen tänkt. Ivem var
Estland hade löst det enkelt med träkors. I Stockholm hade deettman
anhöriga fortfarande iingenstans gå.att

Under de här diskussionerna framkom så många olika synpunkter, att
det kändes riktigt ordet fritt för allmännaatt synpunkter. Mange var
starkt kritisk många punkter. Informationen hade överlag fungerat-
dåligt och tillhandhållits främst media och inte från de ansvariga.genom

fannsDet ingen vilja låta de berörda fåatt De anhörigainsyn. har i-
praktiken inte fått något inflytande. Det sades, Peter Nobelsatt-
funktion skulle ha inrättats direkt efter katastrofen. Det klagades över-
beslutsvånda och långhalning från regeringens och myndigheternas sida.
Någon sade, polisman måste fattaatt riktiga beslut på någrasom man
sekunder, här ältas det i månader och blir ändå fel. Det uttaladesmen -
misstro för ochmot regeringen centralarepresentanter myndigheter
därför de lämnat besked, i efterhandatt inte visat sig hålla. Ordetsom
klantighet återkom. Man kritiserade det etiska rådet för enskildaatt-
ledamöter tillkännagivit sin uppfattning på förhand talavägratsamt att
med de anhöriga.

En kvinna, förlorat dotter i skeppsbrottet hade tillsom en vuxen en
början alls inte fått någon infonnation och i skilda sammanhangmötte

eller oförmågavägran överhuvudtaget henneen att näraen se som
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anhörig.
engageradekritik advokater,ordförande riktadeSEAs mot varsom

kritikenhänseenden fann jagSkuld. Iförhandlingarna medi ett par
vederbörande.tillvidarebefordrade denberättigad och senare
Advokatsamfundet förrikta kritikför villeOrdföranden DIS mot

enligt honomombud, vilketanlita lokalarekommendationen att vore
rekommendationjust deninledande skedet. Dettaobehövligt i det var

ochmed sändaAdvokatsamfundet hjälpt tillfrån min sida, att utsom
för tidigare.redogjortjagsom

alltför högtframhölls,kritik. Från DISinte baraalltMen att ettvar
och dettill misstagkunde ledabeslutsfattandeti att voretempo

från allra förstafungerandesig heltförväntaorealistiskt systemettatt
blevvissa beslutförståelse föruttaladesNorrköpingbörjan. Från att som

de blev.
rollstödgruppemasunderströk,ordförandeUppsalagruppens att

ierbjuda stödanhöriga ochhand debordefrämst taatt omvara
med andrasamordna sigkunnabordeochsorgearbetet att grupper.man

förtalesmänvilken olikadiskussionfördes också rättDet omen
underströk,flera talareochanhörigastala å allahade vägnarattgrupper

hon hadevilken han ellervilka ellerklartbordeoch göraatt envar
krafter kringsamordna sinaborde kunnaföreträda. Manuppdrag att

eniga.frågor, där ärman
målsinanedavslutades närmaste samtMötet att grupperna angav

ochsärskild utredarefunktion såsomvad jag i minönskemål om
avslutasuppdrag inte bordemittgällde,bordevägledare Detgöra. att

förbättradersättningama;utbetalningför Skuldsförrän slutdagen av
från Riksskatteverketklargörandeutverkandeinfonnation; ettav

från Skuld;skattskyldighet för ersättningamaeventuellavseende samt
iochslagskulle ordna gärnajag möteett nyttatt sammaav samma

lokal.
framfördesönskemål vill jagspeciellaBland nämna ett, avsommer

mångasde enligthandladeUppsalagruppen. DetstödSEA med omav
Skulds förslag tillkategori itill 7alltför ersättningamamening låga

Uppsalagruppeni den delen.önskemålochuppgörelse översynom en
och klass-certifieringsfrågomaförverkajag skulleville även, attatt

utredas.skulleningssällskapens roll närmare
ficknyttigt.tvekan Manavslutades detta DetSå möte. utanvar

lärdeoch jagmedarbetarelyssnades. Minadettill tals ochkomma
stod detSamtidigt såvarandra.ha lärtDeltagarna måstemycket. av

nationellasärskilt deförtalföraklart, de representantemaatt mer
anhörigaför flertaletrepresentativanödvändigtvisstödgruppema inte var

mycket litet.således visstevioch önskningarvilkas belägenhetom
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Samma kväll, den februari,2 hade jag antagit inbjudan kommaatten
föreläsare till Ersta sjukhus, drivet Diakonanstalten där. Härsom av

hade under ledning ovannämnda läkaren Kristina Brandängeav som
krisgrupper arbetat imest terapisexton sedan ganska eftersnart

katastrofen. Regelbundet inbjöds deltagarna i samtliga fall till före-
läsningsaftnar. Efter kortare anförande med aktuell informationett
inbjöds åhörarna till kommentarer och frågor. visadeDet sig fråganatt

bärgning den helt dominerande, bitterheten och kritikenom attvar mot
regering, centrala myndigheter och etiska rådet avsevärda. Flertaletvar
deltagare i det välbesökta hundratalmötet uppfattadeett personer- -
mig tydligen, vadrätt ville framföra.mottagare Jag kändesom av man

behov få diskutera det inträffadeett under lugnareatt former medsenare
Dr. Brandänge och hennes medarbetare. Vi fick då inblickar i sorge-
arbete och kristerapi fickoch bl.a. höra den fördjupade krisom som
erfarenhetsmässigt vanlig ungefär månader efter förlusten. Jagvar sex
fick klart för mig hurusomäven på iErsta hög grad deladeterapeutema
många anhörigas förbittring hur bärgningsfråganöver hanterats och t.ex.
ställde sig helt oförstående inför det etiska rådet i sina avvägandenatt
i utsträckning beaktat andrastor synpunkteräven anhörigas.än

Den februarill jag med vid i kyrkans hus i Uppsala,möteettvar
vartill ärkebiskopen inbjudit anhörigföreningama. Jag återkommer till
detta i särskilt avsnitt nedan, vidett detäven framkommötetmen
mycket kritik och starka känslor.

Enligt tidigare önskemål ordnade vi andra med stöd-ett möte
Ävenden 20 april 1995. från detta har vi detaljeradegruppema

anteckningar. Här medverkade i grupperingar,stort sett samma som
första gången dock med några ansikten. Stämningen mindrenya var
spänd och gick igenom antal frågor. Något detta skallettman av
återges.

Vi började med information och uppföljning tidigare väcktaav
frågor. Ett skall beröras här. SEA hade begärt jag skulle verkapar att-
för regeringen eller på utfärdad rättegångskostnads-sättannaten av

så enskildagaranti, skadelidande risk skulle kunnaatt väcka talanutan
M/S Estonias förklarade,Jagägare. jagmot inte tänkte vidta någonatt

åtgärd i anledning detta. huvudskälSom jag möjligheternaav attangav
nå resultat i sådanatt måste relateras till svensk skades-en process

tåndsrätt och det framstår högst osannolikt,att domstolattsom en -
i enstaka undantagsfallän skulle dömaannat högre belopp Skuldut än-

erbjudit. Det kan anmärkas, i sådana fall finnsäven täckandeattnu en
garanti i uppgörelsen med Skuld. Inom SEA "besviken övervar man
Nobels avvisande hållning". Av Lennart Berglunds kommentar framgick
vidare, egentligen ville få ansvarsfråganatt prövadman gentemot



utförtstolkats ochUppdraget hur det SOU 1996:18944 -

hålla isär dedet angelägetför min delharJag attägarna. sagt vara
ersättningsfrågan.ansvarsfrågan och Deolika frågorna såsom -

anhöriga fråninformation till deproblemen mednärvarande ansåg, att
kvarstod.och myndigheterdepartement

berättadeinformation och diskussion. JagallmänDärefter följde om-
den till platsbeslutet förläggaminnesvården ochden nationella att en

bad fåordförandeDjurgården. SEAsGalärkyrkogårdenintill att
ñnlandsfärjomakananhörigantecknat, attreagerat mot,att semanen

efter detminnesanteckningamafrån platsen. ST-gruppen attuppgav-
felaktigafebruari detärkebiskopen denmed 11ovannämnda mötet gav

tillminnesgudstjdnstha varitanhöriga skulleintrycket, de emotatt en
skadereg-redogörelsen församband medriktigt. Ihavs, vilket inte var -

frågor, därandra olöstaanfördes, det fannsmed Skuldleringen att man
bordeersättningsberättigadeuppträdande.Skulds Dekunde kritisera

Länsförsäk-andra försäkringsbolag såsominformerassåledes attom
Skuldfrån regresskravavståttringar och Trygg-Hansa ävengentemot

medtagit fråganjagsakskador. anmärkesvad gäller Det att upp
frågan blivit löst.fått intrycket,och Skuld ochadvokatgruppen att

dåvaranderedovisat detdiskussion sedan jagföljde långDärefter en
och rättsligatekniska övertäckningfrågorna detdagsläget i om --
dykning ochLagförslaget straffbeläggaförlisningsplatsen.skyddet attav

anhöriga, villeegentligen rikta sig devraket sadesvid motannat som
förtekniska förutsättningarnakroppar.ha sina omkomnas Deupp

inte lagstiftningenorealistiska och därför börheltövertäckning vore
Övertäckning kanundersökningar,kan försvåra tekniskapåskyndas. som

för vrakplundringansvarsfrågan. Riskennödvändiga för utredabli, att
marknadeniföremål från Estonia kommermed resultat ärutatt

griftefrid. Någonvrakplatsensliksom andra hotöverhängande mot
oberoendegenomföraslagstiftningen bordedock,menade att av

övertäckningen.
också.formulerades SEAshaverikommissionenMissnöje mot

och deskydda Estlandvilleordförande hade intrycket, att man
litetanmärkningsvärt såansågs vidareestländska intressena. Det att

den septembersjösäkerheten efter olycksnatten 28gjort vad gälldeblivit
1994.

uttrycktes önskemål Petersamordning ochövrigt talades detI attom
efter junikvar den 30form skulle finnasNobels funktion i någon även

ha ytterligareville1995. Man möte.även ett
dettill den juni,till sådant 9kallade ocksåJag ett utsatt men

Visserligen komanmälan kom in.inställdes då knappt någon en
ändå inte tillräckligt.och intressetfrån föranmälan SEA, sent varmen

dagen förvi råkat väljadetta ha berott påTill någon del kan att
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skolavslutningama.
Den 18 maj ordnade SEA Ersta minnesstund åtföljden av en

paneldiskussion. Det ursprungligen tänkt, riksdagspartierna skulleattvar
sända till panelen, de ville inte medverka.representanter SEAsmen
ordförande ville jag skulle leda paneldiskussionen, jagatt avböjdemen

med. den brevväxlingI telefax,att Berglund och jag hadevara per som
detta, framlade jag min principiella ståndpunkt. återgerJag därförom

avsnitt mitt brev till SEAs ordförandeett den 23 maj 1995:par ur
"Det skillnad de uppgifter,är Du tagit Dig och de jagsom an som
regeringens förfrågan åtagit mig. Du driver med energi och in-

itiativrikedom frågor, väsentliga för mångaär anhöriga långtsom men
ifrån alla. finnsDet de direktäven kritiska till Digär och SEA. Jagsom
har stöd och vägledning till överlevandeatt och anhöriga främst medge
avseende på hur de skall tillvara sina ekonomiska intressen. Jagta är

regeringensinte Vi har alltså helt olika roller.representant Du..... ..driver Era frågor i bestämd riktning. försökerJag hänsyn till alla."ta
fortsättningenI ifrågasatte jag det lämpliga i koppla minness-att en

tund till paneldiskussion, mycket väl kunde bli upprivande.en som
Innan detta avsnitt avslutas skall även önskemålnämnas ett

framförallt från SEA jag skulle medverka till konferens, däratt allaen
anhöriga, alltså de från Balticum ochäven andra länder, skulle beredas
tillfälle Det har inte inomnärvara. för mitt uppdrag varit möjligtramen

utreda meningen med eller förutsättningarnaatt för sådan konferens.en

Kontakter med ärkebiskopen

Som deltog jag i ärkebiskopennämnts sammankallat anhörigmöteett av
i Kyrkans hus i Uppsala den februari11 1995. Syftet diskuteraattvar

minnesgudstjänst i första hand tänkt till havs.ägaen att rum
tvåDe nationella stödgruppema där med delegationer leddavar av

de två ordförandena. Representerade i Lindesberg,ävenvar grupperna
Norrköping och Uppsala ST-gruppen. de 30Av närvarande detsamt var
hela från13 SEA.

Mötet inleddes ärkebiskopen beklagade, tidigare kommu-attav som
nikation gått massmedia.över Fortsättningen präglades både i tonlägeav
och ordval skarpa på ärkebiskopen Gunnar Weman från någraangrepp
SEA-medlemmars sida. Han beskylldes huvudsakligast för ha tagitatt
ställning i bärgningsfrågan. "Ska inte ärkebiskopen i förspetsen att

Ärkebiskopende omkomna skall komma i vigd jord" frågade en.
beskylldes för medverkat till splittringen i denna fråga föratt och att

"regeringens förlängda arm". "Prata rakt och inte ropaderunt,"vara
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nagon.
sakligareSEA-ordföranden Berglund bemödade sigLennart att

följeslagares oroliga känslor och kritik.uttryck sinasätt
lokala stöd-gick dock så långt kvinna från deDet att en en av

till sist frågade de inte förstod derasSEA-gruppen attgruppema om
försvåra för sorgearbete.uppträdande kunde andra i deras

har velat denna episod för den bra bildJag återge att ger en av
tid. försökte dåstämningslägena bland de anhöriga vid denna Jag även

Estoniakatastrofenplatsen allting hade med såsäga, att varsom
oerhört knappast för möjligt inte någotsvårt, det någon göraattatt var

för varandra ochfel och vi därför borde visa respekt inte bara våraatt
känslor för svårigheter.våraävenutan

förekom vid detta jag inte här.Vad i övrigt Detmöte tarsom upp
skulle återkommaresulterade dock inte i något beslut ärkebiskopenutan

sedan han ytterligare saken.övervägt
det fallAllteftersom tiden gick gjorde jag den bedömningen iatt vart

avförasför flertalet anhöriga skulle bra fler frågor, kundevara som
från oftadagordningen. läkningen i kanJag tror att storen sorg
fördröjas skilda slag. Därför skrevouppklarade angelägenheterav av

brev till ärkebiskopen den april, redogjorde för de olika frågor,4ett
avslutningsvis,redan helt eller delvis blivit lösta påpekadesamt attsom

frågan den enda fråga där tidsplanminneshögtid störresnartom en var
saknades.

hållaSom bekant, beslöt ärkebiskopen sedan inte någonatt gemen-
minnesgudstjänst.sam

minnesvårdenDen nationella

fråga, hotade bli föremål för utdragen handläggningEn attannan som
placeringden den nationella minnesvården och dess i Stock-var om

holm. total osämja mellan olika berörda instanser röranderåddeDet
den tilltänkta placeringen Skeppsholmen och på Kulturdepartementet
föreföll tjänstemannanivå. Efter hasaken handläggas enbart på att

platserna haft hosbesökt de alternativa tänkbara Statensmötesamt ett
konstråd till kulturministern den och framfördeskrev jag 10 1995mars
vissa allmänna synpunkter önskemålet snabb hanteringsamt om en av
frågan.

Kultunninistem ringde mig därpå, sade sig uppskatta initiativet och
sig snabbt frågan, ledde fram tillsynpunktema isamt satte som

beslut.
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Det juridiska skyddet M/S Estonias vrakav

Regeringen beslöt den december15 vraket efter1995, M/Satt
Estonia inte skall bärgas och några åtgärder för deatt att ta upp
omkomna inte heller skall vidtas. dettaI regeringsbeslut sades vidare,

platsen där fartyget förlist skall betraktas gravplats. Föratt attsom en
säkerställa gravfriden skulle fartygsvraket täckas och rättsligt skyddöver
åstadkommas i samarbete med de estländska och finska regeringama.

Överläggningama mellan Estland, Finland och Sverige, sedansom
följde resulterade i överenskommelse, undertecknades i Tallinnen som
den 23 februari 1995. traktat innehåller bl.a.Denna vraket efter M/Satt
Estonia och latitud och longitud bestämt rektangulärt områdeett genom

omkring det skall betraktas sista vilorum för denärmast ettsom
omkomna och verksamhet deras frid skall kriminaliseras,störatt som
art.

stadgas,I 5 skall underrätta dvs. de fördragsslu-art. att part part, tre
tande och andra kan ansluta sig till dennastaterna stater, som senare-
överenskommelse skall underrätta varandra sådan kriminaliseradom-
verksamhet sig den förestående eller pågående "och i vilketär ettvare
fartyg för denna avtalsslutande flagg inblandat". Dennaärpartssom
underrättelseplikt gäller alltså inte fartyg,något seglar under annatsom
flagg fördragsslutande Jag denna inskränkning ochän stats. tror, atten
det förespeglat förhandlama, skrivit avtalet, hängersom som samman
med endast befinner sig under någon fördragsslutandeatt personer som

jurisdiktion, dvs. domsrätt, kan ställas inför för i traktatenstats rätta
kriminaliserade handlingar.

Enligt min uppfattning kan det dock finnas skäl ävenatt rapportera
andra fridshotande incidenter, där fartyg andra nationaliteter ärav

Äveninblandade. inte förövama kan ställas till så kan andrarätta,om
reaktioner tänkas fartyget försökaoch få dem ombordatt attsom anropa

frånavstå sina förehavanden eller omedelbart saken påatt ta upp
diplomatisk eller politisk nivå med vederbörande regering osv.

synpunkter framfördeDessa jag i brev till Utrikesdepartementetsett
rättsavdelning den maj23 1995. uttryckte där förhoppningenJag även

skulle sig till överenskommelsen fleranslutaansträngaatt attman
Östersjön.sjöfarande nationer, särskilt de runt

Sverige förFör sin del skulle fullgöra vad åtagit i densigatt man
här omtalade traktatsöverenskommelsen, överlämnades till riksdagen den
30 1995 1994/95:190 förslagmed till lag skydd förmars en prop. om
gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Lagen antogs
sedemera. Enligt förslaget trädde den i kraft den juli alltså vid1 1995
halvårsskiftet det vanligen blir med vårriksdagen beslutadsom av
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lagstiftning. Med tanke försommaren brukar bjuda väder,att som
lämpligt för dykning och företagsådana hade jag skrivit till riks-är

dagens justitieutskott förslagmed lagen skulle påskyndas och trädaatt
i kraft tidigare. Så blev det inte och framkom ju, vissaattsenare
anhöriggrupper ville ha det ja, några ville inte ha dennaännu senare,
lagstiftning alls.

Diskussioner med anhöriggruppema i denna fråga föranledde attoss
titta själva förbudet dykning och undervatten-närmare mot annan
sverksamhet i lagens paragraf. framförde2 Jag sedan i brev tillett nytt
justitieutskottet, föreslagnaden lagtexten fått så kategoriskatt en
utformning, tillbörlig eller önskad verksamhetävenatt rent av var
förbjuden. heller det brevet leddeInte till någon ändring.

Kris- och katastrofpsykologiska3.3.7 föreningens
seminarium

Vid detta seminarium, hölls i Solna april24-25 1995, redovisadesom
många olika instanser vilken beredskap de haft eller kunnat inrätta i
anledning katastrofen och vad de tyckte sig ha Detuträttat.av var

tidsföljd,upplagt i så det började förstamed det larmet, sedan följdeatt
i terminalen och så fram till bärgningsfrågan, stöd och terapi.scenerna

del det framkomEn intresse för mitt uppdrag. Jagav som var av
återger därför några mina intryck från seminariet och i någraav
hänseenden med min kommentar. övrigt hänvisas till organiseran-Iegen
de föreningens rapportering.

Tillsammans med bamläkaren Gustafsson, ledamotLars H. som var
det etiska rådet redogjorde jag för hur framdär nått till beslutetav man
inte bärga. Detta återkommer jag till i avsnittet nedan.5att

Om Sjöräddningen, Estline och polisen

Från Stockholms radio Sjöräddningen redovisade Wennberg,Lars att
larmet kom halv timme försenat från den finska sidan, det tagitatten

timme innan det blev klart, chefsskapet för hela räddningso-atten
perationen Search and Mission Co-ordinator,Rescue SMC -skulle-
ligga telegrafistensvensk sida, Estonia gjort fel säntatt som
nödsignalema stället förallmän i nödfrekvens. sades vidare,Det att
"det trångt i gryningen" med totalt helikoptrar17 ochvar scen en
"fixed-Wing". bristande koordinationen i luftenDen olycksplatsen

Åtskulle bl.a. bero de finska piloterna inte talar engelska. dettaatt
borde något det finnarnasades ville avvakta haverikom-göras, attmen
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missionen.
räddningsorganisationen skulle alltså hänförasBristerna i larmet och

deEstonias telegrafist och den finska medverkan. Påståendettill att
minkommunicera engelska väcktefinska piloterna inte skulle kunna

häpnad.
Bjömd för Estline sedan januari 1994.VD FöretagetMats var

och butikerbl.a. för marknadsföring, samtrestauranger m.m.ansvarar
frånBjörud fick larmet från Stockholms radio. stördesterminalema. Han

försöka få fram uppgifter.början i arbetet journalister. Polisen skulleav
sköterskor.terminalen vimlade det folk, psykiater,På präster,av

passagerarlistor, Estline det medFärjebolag kräver normalt inte görmen
uppgifterna fråntill visumkrav visade sig dock,hänsyn Det attm.m.

i Tallinn inte stämde. "Beklagar, vi lärde behovetkontoret av en
krisberedskap."

Sven-Åkelän Hjälmroth medLänspolismästaren i Stockholms
med journalister samlades imedarbetare beskrev bl.a. hur mängder

anhöriga anländer redan kl.terminalen dit också de första 7
poliseroch polisen ville dessa Ungaatt separera grupper.morgonen

för påfrestningar denna uppgift. Redan kl. helaexponerades i 8 var
tillfylld och situationen besvärlig framför allt med hänsynhallen ytterst

Åbo.iinfonnationsläget. Räddningscentralen låg inte i terminalen utan
inte bekräfta deras uppgifter.Media låg hela tiden före. Polisen kunde

föreville inte försöka hålla med massmedia eller kommaPolisen takten
uppgifter lämnar.bekostnad exaktheten i dedem av man

integivetvis aktningsvärt, polisen och andra myndigheterDet är att
uppgifter fullständiga riktighetvill lämna eller vidarebefordra vars man

i god för. detta skall innebära den oerhörtinte kan gå Men attom
framtiden helt skall ligga iviktiga katastrofmfonnationen iäven

det heller inte helt bra, jag saken. Jagmassmedias händer, så är sersom
återkommer därför till denna dilemma.

. .seminariet lämnade kriminalinspektör Josi Lundin sinSenare under
haft påpersonliga berättelse, började med hon svårtatt att sovasom

för in kläder frånkvällen den september och gått27 att taupp
ioch hur hon tänkt på dembalkongen i den rasadestorm, som senare

sittadå i föreställningen de flesta ändå skullelivbåtama ännu att
i dem.bibehållna

uppsättandetbeskrev vidare hur hon fått order hjälpa till medHon att
distrikt och"debrieñng"-handledare utbildats i allakrisgrupp, hurav en

brandför-frivilliga valts inom kyrkan ochhur samarbetspartnersom
efter tolv dagar.Gruppen avveckladessvaret.
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Läkarna

Först lämnade docentema i psykiatri Tom Lundin och Bo Brisman en
exposé hurusom praktiskt alla ingredienser,över kan försvårataget som

anhörigförlust och fanns .för handen då M/S Estonia sjönk.en en sorg
Det skedde långt borta, det svårfattbart, det gick fort, det mörkt,var var
det rysligt oväder med oerhört höga vågor och det mångavar var som
omkom. Många länder berörda och många deltog i räddningsarbetet.var
Dessa allmänt kända förhållanden relaterades akademiskt till för
sorgepsykiatrin kända fakta.

Chefskuratom Gudrun Hansson på Södersjukhuset där en grupp
överlevande och med anhöriga hand beskrev dentogsen annan om
svåra och förvirrade situationen i början. Härtill bidrog inte minst
journalister. Hon sade bl.a. hon utbildad mitt i hållaatt att nattenvar
presskonferens på engelska med skjutjämsjoumalister.

Dr. Christina Brandänge Ersta sjukhus och medhjälpare ien
hennes stab, beskrev hur raskt kom igång med flertalettman grupper
för "debriefing" och terapi. börjanI det kaos på alla plan.annan var-
Det viktigt ha fast tid och plats gå till.att Detatt attvar en passa en var
svårt det inte fanns någon minnesplats. fannsDe iatt som grupperna
kände sig osedda och ohörda. bl.a.Detta upphov till degav av
Brandänge utsända enkätema. Vad hänt måste gås igenomsenare som

Överlevandeoch igen. kom och bidrog med sina berättelser.om om
Samma frågor fick gång på gång.samma svar,

TV 4 Nyhetsredaktionen-

Redaktionens Bengt Magnusson började med överlevandenämnaatt
Kent Härstedts bok "Det inte kunde ske" och vad den berättarsom om
vissa joumalisters fullständiga brist på hänsyn och etik. Trots detta
framstod det under det väldiga pådraget "oerhört stimulerande" attsom
återge katastrofen och allt ikring den. Magnusson redogjorde för
journalistiska frågeställningar, hur mycket kunde dramatisera,som man

"jakten på autentiska kunderöster", få vården presskon-om attman ge
ferenser Behandlingen i massmedia återkommer ietc. avsnitt

Kyrkan och anhöriggrupper

I 350 hade gudstjänster hållits den första kvällenpastorat med samman-
lagt besökare.15 000 Lokalt har kyrkan varit till stöd flertaletstort
drabbade orter.
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samordningskuratorbl.a.stödanhöriggruppenNorrköping fickI av
andraredan denEstoniajour,medvid lasarettetRita Berggren somen

praktiskfrågorbörjade få mångaseptemberden 29 ävendagen rentav
ochhyresbetalninggällandeårsskiftetkommandeinför det annatnatur

saknades hem.i deför inbrottangående riskenliksom
bildademed ochförtroendevaldfackligtJohansson,Anna-Greta var

ochberättelseST-polisen. Detanhöriggruppensnabbt sorgomenvar
sammanhållningoch godberedskaphandfastocksågripenhet ommen

anhöriga.drabbadedefinieradklarti grupp aven

omdömeAllmänt

före-katastrofpsykologiskaKris- ochvärdefullt,mycketDet attvar
drygttidpunktenvid denseminariumberättandeanordnade dettaningen
underbidrogdemolyckan. Mångaefter denhalvt år storaett somav

vid framtidaupplysningspersonervärdefullaocksådagardessa är mer
aspekter.specialiseradeolikautvärderingarfördjupade merur

ochStockholmspolisenfrånredovisadesför vadMed undantag som
sånågon instans,och ytterligareanhöriggruppenden knutnaden till

anhörigadekontakter medvårareflexionen,dendockmåste jag attgöra
bekräftar dentill alla delarinteflera demmedintervjuernaoch av

dagar.under dessaberedskapen,positiva bildövervägande gavssomav
fårviktig, denochså intressantföreföll mig dockredogörelse attEn

Vilhelmina.gällerkapitel.detta Detunderavsnitt slutsärskiltett som

Vilhelmina

minstainvånarantaletlandets tillVästerbottens läniVilhelmina är en av
kvkm.med innevånarekommunertilloch störstaytan peren

fannsEstonia sjönkM/Sgymnasium.finns Närcentralorten treI ett
vänortsbesökfrånombord på hemvägdärifråneleveroch femlärare ett

drabbadesanhörigafemtiotalöverlevde. EttdemLitauem.i Ingen av
Även djupt.berördes Deminst barnandra, intemångadirekt av sorgen.

till dem,höraocksåföräldrar komungdomarnasomkomna att som
Skuld.erbjödsersättning,denförringadsin förlustkände avsomgenom

skaderegleringen.kap.till i 6återkommer jagDet om
exceptionelltfungeratkrisberedskapenkänt,dockDet även attvar

ipolismästarendrabbade kommun. Dethårdsåväl i denna var
berättadeseminarietErsgård, närmareOlofVilhelmina, omsom

detta.
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För några år sedan hade inrättat brottsofferjour i Vilhelmina.man en
Brottsligheten där dock inte så omfattande, jouren hade fullattvar
sysselsättning. Nedläggning övervägdes, då fann, jourenattman
mycket väl borde kunna användas för stöd i andra kriseratt t.ex.ge
efter dödsfall i trafikolyckor eller självmord. Så blev det också och
därför har bra krisberedskap i Vilhelmina.man en

Det första katastrofbudet kom kl. 7.30 från skolan. En stöd- och
ledningsfunktion upprättades i samarbete mellan kyrkan, polisen,genast
räddningstjänsten och socialtjänsten. Församlingshemmets husmor
inrättade hemmet till för krisstödet. Omens handlarecentrum levererade
bröd och Stödjande personalmat engagerades bland socialsekrete-m.m.

och psykologer. Dessa stödpersoner fick i sin regelbundetrare stödtur
parvis "debriefing". Förutom på församlingshemmet, där degenom
anhöriga hade sin fasta punkt och fick stöd och information under de

dagarnanärmaste också stöd på skolan, där Snartgavs stor.oron var
kom många barn till församlingshemmet.även hadeMan inte från första
början tänkt dem, kom igång med kristerapi för demsnartmen
också. fickDe bl.a. rita. Teckningama finns kvar. Varje kväll hölls
förbön och i samband därmed meddelade polismästaren de senast
tillgängliga och tillförlitliga nyheterna. Samarbetet mellan kyrkan och
polisen så kyrkoherden kallade polismästarengott, att liturgiskvar en
resurs.

Lokala massmedia utförde sitt arbete på bra Aftonbladetsätt,ett men
och Expressen påträngande hänsyn. Man skapade därförutanvar en
ordning, där bara polismästaren och skolchefenpastorn, talade med
massmedia och enbart fastställdapå tider.

På tredje dagen efter katastrofen, lördagen den oktober1 kom det
definitiva budet utsläckte allt hopp någon från Vilhelminaattsom om
överlevt. Ingenstans något sjukhus i Finland eller annorstädes fanns
någon överlevande, på grund medvetslöshet eller hindratssom annatav

sig till känna. Polismästarenatt hade plikten på gång detge att en ge
slutgiltiga kollektiva sorgebudet till femtiotal anhöriga. Han taladeett
också tyngden i den plikten.om

Nu började fas. Sorgearbetet skulle vidta. Alla medverkaten ny som
under de första kritiska dygnen behövdes Viktigt dock attmer. var
behålla organisationen.
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från denhändelser 294 Större

till den juniseptember 301994

1995

Katastrofen och dess offer4.1

svensk tidförliste före klockan 01Passagerarfärjan M/S Estonia strax
från Tallinn tillunder färdtill onsdagen den 28 september 1994natten

Stockholm.
ThulinNordström ABägdes indirektFartyget gemensamt av--

estniskLtd. seglade underEstonian Shipping Company Fartygetoch
flagg parallellregistrerat på Cypern.men var

Assurancefore-för fartygets drift försäkradeansvarigaDe avvar
Skuld Gjensidig i Oslo.ningen

Olyckanolika nationaliteter.Ombord fanns 989 16personer av
anträffades döda.räddades.krävde liv. 137 94852 personerpersoner

människor saknas.758
dessa omkomombordvarande svenska medborgare.de Av550 av var

påträffades döda.medan räddades. 3949501
Sverige.omkomna folkbokförda i524 deav var

BlandBland de omkomna fanns många störregruppresenärer.
i Lindesbergs kommunstrettiotal anställdakan nämnas ettgrupper

Pingstkyrkanstjugotal elever frånstadsbyggnadsförvaltning, knapptett
pensionärer från iJönköping, dryga femtiotalet PRObibelskola i

civilanställda inom Polisen i StockholmsNorrköping, drygt 60-talett
pensionärsklubb ochfrån Metalls i Borlängelän, drygt 40 personer

från Uppsala. Bland övriga30-talet nämndemän/kommunpolitikerknappt
kan fackliga företrädareomfattande tiotal nämnasett personergrupper

Metallindustriarbetareförbundet inom Ericsson-koncemen, lärarefrån
Statoil,i Vilhelmina, anställda vidoch elever från gymnasieskolan

inom anställdatill kooperativa institutetmed anknytning KF,personer
korttidshem.Stockholm och Södersvid Söders bostadsgrupp i

född 1907, densvenskarna kvinnaäldsta de omkomnaDen var enav
flicka född -89.yngsta en

listorefterlämnade antal anhöriga. IOffren upprättatsstortett som
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anhöriga.RPS adresser 632 Det verkligaav antalet betydligtanges är
större.

Skulds erbjudande ersättning sändes till 2 200ut Merom personer.
2 300än accepterade erbjudandet. I denna ingår dock såvälgrupp

överlevande anhöriga bosatta utomlands.som
Efterlevande till katastrofens offer bosatta helaär landet.över Nära

anhöriga finns i varje län och i åtminstone 130 landets kommuner.av
Beräkningar har gjorts visar tionde svensk hadeatt någonsom var

anhörig, eller bekantvän ombord.
Siffran 524 omkomna i Sverige bosatta kan jämföras medpersoner

trafikoffren under år. Vägtrafiken skördadeett 580 offer år 1994.

4.2 Vad händesom

Den första informationen till anhöriga och allmänhet

Ett första, brådskande, TT-meddelande olyckan kom kl. 01.31.om
"Färjan Estonia befaras ha sjunkit söder finska Utö".om

Enligt Sveriges Radios utvärdering sin insats efter katastrofen fickav
allmänheten det första beskedet farjans förlisning i den kortaom
ordinarie nyhetssändningen i P3 och P4 kl. 02.00. Meddelandet
upprepades i nyhetssändningen kl. 03.00. Någon nyhetssändningextra
förekom inte förrän kl. 04.45. Radio Sweden däremotsatte extraen
nyhetssändning på engelska före kl. 03.00. Efter kl.strax 04.45 förekom

nyhetssändningar medextra halvtimmes mellanrum.en
Sveriges Radios lokala kanaler hade vanligt för nyhetssänd-startsom

ningarna kl. 06.00. Därefter förekom upprepade nyhetssändningar.extra
Genom dessa kanaler förmedlades telefonnummeräven till krisjourer,
upplysningscentraler m.m.

Enligt Sveriges radios utvärdering fick 50 % befolkningen vetskapav
förlisningen radions sändningar.om genom

Såväl Sveriges Television TV4 hade nyhetssändningarextrasom
under morgontimmama.

60 % befolkningen hade nåtts nyheten före kl.av 7.30. Tvåav
timmar motsvarande siffra 82 %. Enligt lyssnarundersök-senare var
ningen radion så långt den främsta nyhetsförmedlaren.var

Den första nyhetsrapporteringen avsåg olyckan sådan ochsom
räddningsarbetet. Efter timmar visades de förstaett bilderna medpar
intervjuer med räddade.

Det skulle dröja innan katastrofens följder i fråga antal offer ochom
offrens identitet blev klarlagda. Oklarheter rådde såväl kring antalet



30/6 1995 55till den29/9den 1994händelser frånStörreSOU 1996:189

enligtdettaanledning tillkring Enombord var,namnen.sompersoner
katastrofen,efterpubliceratLtdoch E-LineEstLineskrift ABden som

ideltogi materialet.brister Personerdet fannsEstonia","M/S att som
fylltspassagerarkortombordfamiljer hade gåttoch attutangruppresor

för ochi en.var
upplysningscentral iupprättadeStockholmiPolismyndigheten en

radionnyhetssändningen iförutnämndalokaler. denvåldsrotelns I extra
ringakundetillanhörigauppgivitshade detkl. 04.45 att passagerarna

ködetVid 6-tidenuppgifter.för vidarei Stockholmtill polisen envar
förmiddagenll-tidenVidtelefonister.hos sjusamtal60-70 varom

flerbesvarades 6 000dygnetcentralen. Underbemannade itelefoner60
jämförelsedygn.undersamtal än ett

polisensutvärderingdokumentation ochRikspolisstyrelsensEnligt av
lannninginternutfördes inte någonkatastrofenmedi sambandinsatser

denpolismyndighetemaberördaframför alltpolisen.inom De utom-
katastrofeninformationlän fickoch Wdvs. i C, Fi länAB om-

tillpersonliga relationerochresebyråermedia,alltframför genom
ombord.eller bekantaanhöriga

misstänkta300förfrågningar 2dygnende förstafick underRPS om
försvunna.

Krismottagningar m.m.

krismottagningarolika slaginrättadesmorgontimmamaunderRedan av
drabbadesärskilti deSverige, såianhörigaför offrens t.ex.runt om

Norrköping.Uppsala ochBorlänge,orterna
ochledningsgruppbildadesterminal i StockholmVid Estlines enen

polisensjukvården,för rederiet,samordningscentral där representanter
telefonväxelsärskildingick.räddningsverket Enoch sattes upp,

läkare,fannsLite präster,bemannad 20 ävensenarepersoner.av
plats.frivilligorganisationer påförochpsykologer representanter

redanfall detnågraskiftande karaktär. IhadeKrismottagningama var
ifunktion,trädde iliknandeochkrisgrupperexisterande lokala som

fallflerakrismottagningar. Itillkomnadetandra fall spontantvar mera
iEstlandsresanmed ochvaritorganisationdeltog den arrangeratsom

krismottagningen.vidverksamheten

på nationella planetolyckan detreaktionerförsta överDe

regeradesriksdagsvalet. Landetvecka efterinträffade drygOlyckan en
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expeditionsministär under Carl Bildts ledning.av En socialdemokra-en
tisk regering skulle träda till under Ingvar Carlsson.

Både Bildt och Carlsson uttalade sig i media redan under morgontim-
den 28 september. Nyhetstelegrammen talademama skakade ochom

nedstämda statsministrar. I TT-meddelande taladeett Bildt katastro-om
fen den svåraste olyckan i Sverige i modern tid,som "En mänsklig
tragedi vi inte har riktigtännu klart för oss".som

På regeringssammanträdeett extra under onsdagen beslutade
regeringen tillsätta krisgrupp,att bland skulle fråganannaten som se

hjälp till de anhöriga. Beslut fattades nationellom sorgeflaggning.om
Under dagen hade Bildt kontakt med kungen, blivande statsministern

och ärkebiskopen Gunnar Weman.
Under onsdagseftermiddagen sammanträffade regeringschefema i

Sverige, Finland och Estland. Dagen därpå träffades överenskom-en
melse mellan de ländernatre haverikommission.om en gemensam

Kung Carl Gustaf uttryckte under onsdagen sitt deltagande med de
anhöriga i telegram till rederiet. "Djuptett skakad nyheten m/sav om
Estonias förlisning under den gångna ber jag Er till denatten att--
drabbade anhöriga framföra mitt deltagande och min djupa medkänsla".
På kvällen höll kungen TV-sänt tal till nationen.ett

Ingvar Carlsson förklarade han statsministeratt skulle tillsättasom
kommitté skulle det internationellaöveren samarbetet försom se att

förebygga färjekatastrofer. "Tre fárjekatastrofer harstora iägt rum
Sveriges närhet under de åren. Detta heltsenaste oacceptabelt".är

Redan under onsdagen kom både Bildt och Carlsson på frågan om
sökande efter vraket och omkomna. Enligt TT-telegram klargjordeett
Bildt "man kommeratt allt förgöra snabbt hittaatt vraket ochatt alla
döda fortfarande finns ombord. Det uppenbara humanitärasom är av
skäl angeläget hitta så många omkomnaatt möjligt, inte minst medsom
hänsyn till de anhöriga."

I radiointervju på onsdagsmiddagen sade ärkebiskopenen hanatt
tyckte det skulle lämpligt i församlingarnaatt i landetvara runtman om
höll kyrkorna under kvällenöppna och också kundeatt gärnaman
anordna särskild gudstjänst under kvällstid.en

På onsdagskvällen hölls radiosänd sorgegudstjänst i Uppsalaen
domkyrka, och kväll direktsändes gudstjänst från Storkyrkansamma en
i Stockholm i TV. Under de efterföljande dagarna förekom sorgeguds-
tjänster hela landet.över

Söndagen den oktober2 hölls nationell sorgegudstjänst ien
Storkyrkan i kungennärvaro och drottningen och delar detav stora av
officiella Sverige. Talmannen Ingegerd Troedsson, Carl Bildt och Ingvar
Carlsson talade.
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präglatöppnande två dagarhögtidligaRiksdagens avsenare var
katastrofen.

Medierna

heltmediernaEstonias förlisningtiden efterUnder den närmaste var
katastrofen. exempel kan Dagensdominerade Som nämnas attav

Underkatastrofen.hela sidorseptember hade åttaden 29Nyheter om
medredaktionellt inslagdag någotmånad fanns varjedryg an-en

Även berördesmånadernade efterföljandeolyckan. underknytning till
hadeAftonbladetaspekt.dagligen från någonolyckan i det närmaste

under drygförstasidestoff varje dagoch dess följderolyckan ensom
sidor30septemberTorsdagen den 29vecka. nästanupptogs av

händelsen.
gjort mätningarmediainstitut, harnäringslivetsMedia Monitor, som

inrikesnyhetenöverskuggandealltEstoniakatastrofen denvisar att var
inslagAktuellts%exempel kan 5,2under 1994. Som nämnas att av

med för fråganjämföras 3,9 %katastrofenunder året avsåg att om
Även katastrofenutrikesfrågaEU-medlemskap.svenskt upptog ensom

nyhetsprogrammen.del inslagen i de störstastor av

haverikommissionInternationell

SverigeEstland, Finland ochmellanöverenskommelsenEnligt en
haverikommission den 29för ländernabildades de tre gemensamen

ochtill olyckanklarlägga orsakenseptember. Uppgiften attatt gevar
Kommissionenolycka.förhindraåtgärder förunderlag för att en ny

ordförandeskapland underrespektivebestod ledamöter fråntre av enav
haverikom-Regeringen uppdrog åt Statensde estniska ledamöterna.av

utredningsarbetet.biträda imission att

förundersökningInledande av

Överåklagaren förundersök-Stockholmiseptember inledde30Den en
sjötrafik ochvårdslöshet igällande misstankening grovtom grov

avslutad. Bl.a.inteFörundersökningentill död.vållande ärannans
haverikommissionens arbete.resultatetavvaktas av
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Frågan väcks bärgningom

Som redan väcktes frågannämnts sökande efter vraket och deom
omkomna redan den 28 september, då Carl Bildt i TT-intervjuupp en
sade kommer allt föratt snabbtgöra hitta vraket.att Uttalandetattman
återgavs i tidningarna dagen därpå.

Den 29 september uppdrog regeringen expeditionsministären
Sjöfartsverket undersöka de tekniska och legala förutsättningarnaatt för

återfinna och omhändertaatt omkomna från Estonia.
Den 29 september uttalade sig Ingvar Carlssonäven i bärgnings-

frågan. "Alla ansträngningar skall för få fartyget".göras att upp
Uttalandet upprepades i Aktuellt-intervju dagen därpå. Fartyget måsteen

"av hänsyn till detas människor redan drabbats väldigt hårtupp som
och det här jag för hela vårtär land oerhörttror svår upplevelse ochen
allt vi kan föra minskagöra påfrestningarna böratt vi göra." På

fråga "Oavsett vad detreportems kostar bärga fartyget" svaradeatt
Carlsson "Ja, jag beredd förordaär det kostaratt även väldigtatt om
mycket så skall vi försöka det".

I Dagens Nyheter den 30 september fanns artikel huren om en
bärgning skulle kunna genomföras under rubriken "Dyr och riskfylld
bärgning väntar". inledsDen med orden "Men statsminister Bildt har
med eftertryck katastrofoffrens kvarlevorsagt att måste föras hem. I
Svenska Dagbladet dag fanns artikel under rubriken "Måletsamma en

bärga Estonia"är där Carlssons uttalandenatt återgavs.
Sjöfartsverket redovisade sitt uppdrag den 11 oktober. Förutom de

legala förutsättningarna berördes de dykeri-, bärgnings- och skeppstek-
niska förutsättningama. Enligt det tekniskt möjligtrapporten attvar
bärga färjan. Verket konstaterade omhändertagande omkomna,att ett av
särskilt det skulle ske lyft fartyget, skulle få betydandeettom genom av
praktiska och etiska konsekvenser.även Belysningen det låg enligtav
verket utanför uppdraget.

Fortsatt hantering bärgningsfråganav

Uppdraget följdes uppdrag regeringsbeslutett dennytt 20av genom
oktober. Sjöfartsverket skulle i "nära kontakt med berörda myndig-nu
heter i Sverige, Estland och Finland genomföra konsekvensanalysen

underlag inför samlat ställningstagandeett avseende omhän-som
dertagande de omkomna från färjan Estonia".av

Samma dag tillkallade kommunikationsministem etiskt rådett -
Etiska rådet skulle bistå regeringen i de etiska frågorna kringsom-
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etiskaoffentliga samtaleti detockså deltakatastrofen. Rådet skulle om
medvid kontakteroch medverkaförlisningensamband medfrågor i

hade nio ledamöter.berörda. Rådetandraanhöriga ochöverlevande,

rapporteringsrutinerSjöfartsinspektionens

uppdragutredare isärskildnovemberRegeringen den 3 attengav
fdUtredaren,rapporteringsrutiner.Sjöfartsinspektionenskartlägga

sjösäkerhetsin-undersöka hurskulleSjöberg,regeringsrådet Magnus
till berördaförs vidareoch hur denanalyserasformationen personer

bytsinformationenundersöka hurskulle ocksåinspektionen. Haninom
klassnings-andra berördaSjöfartsinspektionen ochmellan t.ex.organ,

försäkringsgivare.ochredareföreningarsällskap,

offrenidentifieringRegistrering och av

utomlandsinträffatnaturkatastrofellerolyckshändelseNär störreen
kalladvanligensärskildgällande reglerskall enligt expertgruppen -

omkomnaidentifieringvidbiträdaidentifieringskommissionen av-
tillanknytningmedoch andramedborgare närasvenska personer

Sverige.
Helsingfors.uteslutande iutfördes såldentifieringsarbetet gott som

huvudsakligenarbete bestodidentifieringskommissionenssvenskaDen
beträffandejämförelseuppgiftermortemuppgifters.k.i inhämta anteatt

finskatill denvidarebefordra uppgifternasvenskarna ochsaknadede att
identifierades i Sverige.Endast kropppolisen. en

dödskrivningdödsfallRegistrering av -

rättsligatill denupphovkatastrofenfrågordeEn vargavsomav
blandfannsvarkenombordvarande,deavseendeställningen som

påträffats döda.överlevande eller
normaltavlidit, skallhankanförsvunnit och detnågonNär antas att

kan registrerasvederbörandeinnandödförklaradomstolen sompersonen
avliden.

undantagsfallsynnerligaemellertid irättsfall kanvissaMed stöd av
anträffas, registrerasinte kunnatkroppbortovarande, somvarsen

utredningskall dådödförklaring.föregående Detavliden utan av en
vid liv.bortovarande kanuteslutet dendet heltframgå är attatt vara

samband medförsvunnit ideden bedömningengjordeRSV att som
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katastrofen frånvaron dödsbevis och dödförklaringtrots kundeav
dödskrivas. förutsättningEn för sådan registrering skulle dock attvara
det styrkt befunnit sig ombord Estonia.att En in-var personen
formation detta innehåll gick till de lokala skattemyndighetema,utav

fattade beslut i den enskilda fallen. Besluten grundades ID-som
kommissionens bedömning fanns ombord.att personen

slutetI oktober hade de saknade registreratsmerpartenav av som
avlidna. Det sista underlaget från ID-kommissionen förelåg den 8
november. landetsAv lokala131 skattemyndigheter 65 berörda ivar
samband med dödskrivningama.

Det sådan registrering inte i sig har någonatt rättsskapandeanses en
verkan, uppgiften brukar godtas domstolar och andra myndig-men av
heter så boutredning och arvskifte kan förrättas.att

Nationell minnesvärd

Den 20 oktober regeringen Statens konstråd i uppdrag undersökagav att
förutsättningarna för nationella minnesvärd för hedra olycksoffren.atten
Enligt uppdraget skulle konstrådet samråda med de kommuner där
särskilt många människor drabbats.

Särskild utredare

Den 3 november utsåg civilminister Marita Ulvskog Peter Nobel till
särskild utredare med uppdraget till hjälp för överlevande ochatt vara
för anhöriga till de omkomna vid Estonias förlisning lämnaattgenom
information och allmän vägledning hur de kan till sinataom vara
intressen med anledning katastrofen.av

Bärgning bogvisiretav

Den 10 november fick den svenska försvarsmakten regeringens uppdrag
bistå vid bärgning Estonias bogvisir.att Visiret bärgades i slutetav av

november.

Förhandlingar med Assuranceforeningen Skuld

M/S Estonias och övriga ansvariga förägare fartygets drift vidvar
olyckstillfället försäkring hos norska Assurancerforeningen Skuldgenom
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månadsskiftetfartygets drift.för följde IGjensidig täckta avansvar som
förstaför de anhöriga Skuldträffade företrädareoktober/november

gången.
förhandlargruppSkuld bildadesförhandlingarna medFör en

företrädareEstland ochfrån Sverige, Norgebestående advokater somav
Tillländerna.anhöriggrupperingar i deöverlevande ochför anhöriga, tre
förmedreferensgruppförhandlargruppen knöts representanteren

ingickreferensgruppenför skadelidande.anhörigföreningar och ombud I
Nobel.Peteräven

december månad.under november ochFörhandlingar pågick

bärgningManifestation till stöd för

stöd förmanifestation tillanhöriganovember höllDen 17 enen grupp
bl.a.regeringskanslietanhöriga iåttiotalbärgning. Ett emottogs av

samordningsminister Janochkommunikationsminister UusmannInes
ochCarlssonträffade statsministernovember IngvarDen 25Nygren.

anhöriga.Nygren aven grupp

från anhörigföreningarregeringen tillstödEkonomiskt

användasskullebeslutade regeringen högst 3 mkrdecemberDen 1 att
Estoniasbildas med anledninganhörigföreningarstöd tillför avsom
syftehade tillsådana föreningarStödet skulleförlisning. attsomavse

och socialaefterlevandes ekonomiska, juridiskaochanhörigastillvarata
intressen.

på vraketDykningar

vraket.utfördes de första dykningama pådecemberbörjanI av
förbärgningsbolagnorskt och holländsktSjöfartsverket anlitade ettett

ändamålet.

rådets ställningstagandeEtiska

tillställningstagandeöverlämnade det Etiska rådet sittdecember12Den
bordeEstonia inteinnebar i korthetkommunikationsministem. Det att

omkomnasefter antal deinte heller dykning okäntbärgas och ettatt av
förliste bordefartygetRådet ansåg platsen därborde ske.kroppar att
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fridlysas och betraktas gravplats. bordeFartyget förslutas så attsom en
gravplundring och all privat dykning blev omöjlig. Rådet ansåg att
regeringen borde fond för barnöverväga och ungdomar misten som
sina föräldrar, fond förEn livet.

Sjöfartsverkets angåendekonsekvensanalys bärgning

Den 12 december överlämnade Sjöfartsverket sin konsekvensanalys till
statsministern och kommunikationsministem. Liksom tidigare konstatera-
des fartyget kan bärgas, med viss reservation föratt misslyckande.ett
Vid vändning fartyget skulle antal kroppar fragmenteras. Verketettav
bedömde det möjligt med hjälp dykare hand mellanatt tasom av om

och100 300 kroppar. I redovisades tänkbara fridlysarapporten vägar att
fartyget juridiskt och teknisk förhindra intrång i det. Verketatt
framförde omhändertagande- och identifieringsarbetetatt vid en
bärgning troligen inte skulle kunna utföras den deltagandeutan att
personalen för psykisk traumatisering.utsattes

Regeringens bärgningsfråganbeslut i

decemberDen 15 fattade regeringen sitt beslut i bärgningsfrågan.
Beslutet innebar Estonia inte skulle bärgas och inte helleratt någraatt
åtgärder för de omkomna skulle vidtas. Fartyget skulleatt ta täckasupp

och särskilda åtgärder vidtasöver i samarbete med de estniska och
finländska regeringama för rättsligt skydda gravplatsen.att

Regeringen Sjöfartsverket i uppdrag skyndsamt lämna förslagattgav
till regeringen hur fartyget skulle kunna övertäckas och bevakas.om

Statsministern tillkännagav regeringsbeslutet inför riksdagen. Det
hade uppdragits berörda polismyndigheter samtidigt underrättaatt
anhöriga till de omkomna.

Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet

Regeringen beslutade den 22 december tillkalla kommitté föratt atten
analysera möjligheterna ytterligare utveckla säkerheten inomatt
sjöfarten. Till ordförande i kommittén utsågs chefsjuristen vidsenare
Posten Christina Striby.
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från SkuldErsiittningserbjudande

och Skuldförhandlargruppenförhandlingar mellanavslutadeEfter
erbjudandetjanuari 1995. Iersättningserbjudande den 4förelåg ett

huvudsak efter denkategorier ii tioskadelidandededelades
utgjordesomkomne. Grupp 10till denanknytningskadelidandes av

förbli bindandeerbjudandet skullekatastrofen. Föröverlevande vid att
utgjordesdeminst %förutsattes 90Skuld att avgrupper somav

överlevande accepteradedeomkomnaoch barn till demake/motsv samt
fram till den 20Acceptfristen löpteerbjudandet. mars.

berördaförhölls inforrnationsmötenveckornaefterföljandeUnder de
katastrofen. Viddrabbadesärskiltframför allt de orter avvarsom

referensgruppemaförhandlar-advokaterinformerademötena omresp.ur
erbjudandet.innehållet i

Anhörigföreningar

föreningarbildades antaloch våren 1995hösten 1994Under ett av
till föreningarnaoffer. BakgrundenEstoniakatastrofenstillefterlevande

verksamhet. Tvåföreningensändamålet medliksomvarierade, av
rikstäckande, andraambitionenföreningarna hade att var meravara

lokalt bundna.

överlevandeoch Estonia-anhörigaför iInternationella stödgruppen
oktober/novembermånadsskiftetsig kringformeradekatastrofen DIS

efterverkarFöreningendecember.formellt denkonstituerades lloch
haverikommis-försäkringsfrågan,psykosocialt stöd,huvudpunkter:fyra
föreningenFöreträdare förframtida sjösäkerheten.och densionen tog

ersättnings-Skuld iAssuranceforeningenmedkontakti tidigt skede
snabb uppgörelse.nåmed måletfrågan att en

Estonia-bulletinen.Föreningen utger

bildades den november11och Anhöriga SEAEstoniaoflienStiftelsen
Ändamålet bistå anhöriga ochkansli i Borlänge.ledsoch är attettav

till katastrofen ochorsakenverka föröverlevande attsamt att ansvars-
frågan utreds.

insamling,bildadesbakgrund till föreningenEn sattesatt somvar en
församlingshemmet iisamlats i kriscentretanhörigai gång somav

från Dalarna,anslutna kommerdel deBorlänge. En stor menav
Hudiksvall,i bl.a.medlemmarhar ocksåföreningen stora grupper

Stockholm.Skövde ochJönköping,Vilhelmina,
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SEA har i TV4:s text-TV.utrymme

Stödföreningen för Estoniaoflien Uppsala län bildades ii början av
november. Uppgiften hjälpa och stödja anhöriga,är verka föratt att
ökad Sjösäkerhet ansvarsfrågan klarläggs. Föreningensamt att växte
fram verksamheten i kriscentret i kommunen. En delstorur av
medlemmarna anhöriga till de omkomna nämndemännen.är

Initiativet till bilda ST -polisväsendes anhörigförening kom frånatt
polismyndigheten i AB-län. Konstituerande hölls i börjanmöte av
januari 1995. Huvudsyftet medlemmarna skall kunna hjälpaär att
varandra. Flera medlemmarna deltar i andra stödföreningarsävenav
verksamhet.

Initiativet till Föreningen för anhöriga till saknade och omkomna från
Estonia, vilka anställda Lindesbergs kommun kom fråni lokalavar

anhöriga i Fellingsbro, Frövi och Ramsberg. Föreningengrupper av
verkar på det lokala planet med infonnationsfrågor och stödjande
insatser. Verksamheten kom i gång under våren 1995. En delstor av
medlemmarna med i någon de rikstäckandeär även föreningarna.av

Föreningen Estonia Anhöriga Norrköping medi omnejd föregicks av
den krisgrupp med från bl.a. kommunen, lasarettet,representanter
kyrkan, polisen och PRO bildades omgående efter olyckan.nästansom
Anhörigföreningen konstituerade sig i februari och1995 bl.a.är
engagerad i frågan minnesmärke på följerManett ävenorten.om
haverikommissionens arbete.

De nämnda föreningarna har alla mottagit ekonomiskt stödnu av
regeringen för sin verksamhet i enlighet med de förutnämnda beslutet.

Även Stöd- och brottsoflerfdreningen Vilhelmina har fåtti sådant stöd.
Föreningen bildades för1990 stödfunktion för människorutgöraatt en

för brott eller drabbats andra olyckor. Organisationenutsatts ärsom av
uppbyggd för kunna hand olyckor. Föreningenävenatt ta störreom
samarbetar med kyrkan, socialförvaltningen, räddningstjänsten och
polisen.

Prickning massmediaav

Pressens Opinionsnämnd prickade vid sitt sammanträde den januari17
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1995 tidningen Expressen. Anmälningama tidningen avsågmot
publiceringen dagen efter katastrofen bilder enligtav personer som
uppgift hade följt färjanmed och saknades efter olyckan. Nämnden
ansåg tidningen bildpubliceringen och särskiltatt genom genom
presentationen första och sista sidan brutit god publicistiskgrovt mot
sed.

Avtal rättsligt skydd för gravfridenom

februariDen 23 träffades1995 i Tallinn överenskommelse mellanen
Estland, Finland och Sverige rättsligt skydd för gravfriden vid vraketom
efter Estonia. Enligt överenskommelsen skall vraket och det kringliggan-
de området betraktas sista vilorum för olycksoffren. Avtalspar-ettsom

åtog sig införa lagstiftning förbjuder all verksamhettema att som som
gravfriden, såsom dykningstör eller undervattensverksamhet.annan

Övertäckning fartygetav

Den 2 1995 beslutade regeringen Övertäckning Estoniamars om av som
Övertäckningenbevarar fartyget ostörd gravplats. skulle görassom en

med skalkonstruktion betong.en av
Sjöfartsverket fick i uppdrag upphandla och leda arbetet.att

Rapport Sjöfartsinspektionenom

Den 10 1995 redovisade den särskilde utredaren sitt uppdragmars
avseende sjösäkerhetsarbetet inom Sjöfartsinsepektionen. fannUtredaren
brister främst i fråga ledning och styrning den praktiskaom av
tillsynsverksamheten och i fråga inhämtande och vidarebefordranom av
information intresse för sjösäkerheten. Brister ansågs också föreliggaav
vid analysen tillgängligt material eller sådant material bordeav som

tillgängligt i frågagöras uppföjningen beslutade åtgärder.samt om av
Utredaren ansåg bl.a. fortlöpande utvärdering det arbeteatt en av som
utfördes "på fältet" borde komma till stånd.

Sjöfartsinspektionens chef lämnar sitt uppdrag

Den meddelade15 sjösäkerhetsdirektören ErikBengt Stenmark attmars
han önskade lämna sin tjänst för övergå till andra arbetsuppgifteratt
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inom verket.

Enkät bärgningom

redovisadeDen 24 1995 SEA resultatet enkät bland anhörigamars av en
inställningen i bärgningsfrågan. Enligt redovisningen fanns detom en

liten övervikt omkomna omhändertas.mot att

Bättre Sjösäkerhet

Den 30 överlämnade regeringen proposition till riksdagen medmars en
förslag till ändringar i fartygssäkerhetslagen. Förslagen innebar
införande internationell säkerhetskod, obligatorisk registreringav en av

säkerhetskontroll last.samtpassagerare av

Lag gravfridom

överlämnade regeringenDen 30 proposition till riksdagen medmars en
förslag särskild strafflag skydd för gravfriden vid vraket efterom en om

förslaget fårEstonia. Enligt dykning eller undervattensverksamhetannan
Östersjön.inte bedrivas i eller inomvraket anslutande område i Denett

bryter förbudet skall kunna dömas till böter eller fängelse imotsom
högst två år.

Riksdagen lagförslaget i slutet maj. trädde i kraftLagen denantog av
juli.1

minnesvärdUppdrag utforma nationellatt en

Den 30 uppdrog regeringen konstråd förStatens attmars svara
utformningen minnesvärd förlisning.med anledning Estoniasav av
Minnesvården skall belägen inom område söder Galärkyrko-ettvara om
gården Kungl. Djurgården i Stockholm kungen ställt tillsom
förfogande. Konstrådet skulle uppdra högst fem konstnärer att
inkomma skissförslag.med Uppdraget skall slutfört den 28senastvara
september 1996, dvs. andra årsdagen efter katastrofen.

Bindande avtal ersättningom

kunde SkuldDen 31 1995 meddela totalt 98 % de skadeli-attmars av
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dande hade erbjudandet. Rederiet, Skuld och de skadelidandeaccepterat
därmed bundna avtalet. utbetalning kundeInnan ske skullevar av

beräkning ske ersättningen till varje enskild skadelidande.av
informationsbladI till skattemyndighetema gjorde Riksskattever-ett

ket bedömningen skadestånden i allt väsentligt skattefria.att var

frånDelrapport haverikommissionen

Den april överlämnade7 1995 den haverikommissionengemensamma
delrapport till regeringama i Estland, Finland och Sverige. Del-en

behandlade i huvudsak tekniska fakta. Kommissionen haderapporten
redan tidigare fastlagt olyckan initierades bogvisirets låsanord-att attav
ningar inte kunde klara de belastningar de för under deutsattesav som
förhållanden frågarådde i fart, kurs och sjögâng. hadeFartygetsom om
kapsejsat på grund vattenmängder kommit bildäcket.att storaav
Låsanordningama tillverkade med mindre hållfasthet vadänvar som
behövdes enligt beräkningar. Kommissionen konstaterade också att
klassificeringssällskapets konstruktionskrav för bogportar mindrevar

Estonia byggdes de krav ställsstränga när än som numera.

SvenskaIngen Kyrkan anordnad gudstjänst till havsav

brev till de anhörigaI den maj3 meddelade ärkebiskopen hanett att
inte skulle något initiativ till gudstjänst till havs ellerta en gemensam
vid kusten.

Ärkebiskopen hade dessförinnan haft kontakter med enskilda
.anhöriga och med företrädare för anhörigföreningama.

Minneshögtid till havs

juni deltogDen 19 omkring 500 anhöriga i minneshögtid vid platsenen
för Estonias förlisning. Minnesfärden hade Internationellaarrangerats av
Stödgruppen.

ytterligare minneshögtidEn till havs hölls i augusti.
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gravfridbärgning ochFrågan5 om

andraeller inte. IEstonia skulle bärgasM/Sfråganförsta handI var om
skullegällde detskullefartyget intesärskilthand, tas om manupp,om

från detta.eller avståde omkomnamöjligtmångaomhänderta så som av
ochmed vraketolycksplatsenvaddet och påtredje hand gäller sättI om

skyddas.skallde omkomna
övrigtförberättelse ochi denna ärframgått tidigareSom som

i dessameningsskiljaktigheterochhar det varitallmänt bekant är stora
påpekandenfrån någraställning bortsettdärför inte tagitfrågor. harJag

rättsligförsöken etablerasamband medjuridisk i ettattnärmast artav
sjunkna fartyget.skydd för det

ellerin i denna debattavsikt gåheller mininteDet är att upprepanu
mindrevadvill jag återgeallmänt känt. ärsådant, Däremotär somsom

rådetetiskakritiseradehårtbärgningsanhängaremångakänt kring det av
likaledesanhörigas, SEAs,Estoniaoffren ochStiftelsennågotsamt om

kritiserade enkät.mångaav
harbärgningsfråganioch andrafrån regeringenuttalandenOlika

föregående kapitel.redovisats iöversiktligt

rådetEtiska5.1

uppdragEtiska rådets5.1

tidigareregeringensSjöfartsverket påhadeoktober 199411Den
förförutsättningarnaoch legalaredovisat de tekniska attuppdrag
bekantEstonia. Somfrån M/Somkomnaoch omhändertaåterfinna

ochmöjligtteknisktfartygetbärgningutmynnade detta att varaven
ellerfolkrättsligaheller fanns någrakunde intesåvittdetatt man se

hinder.juridiskaandra
genomföraSjöfartsverketregeringenuppdrogoktober20Den att

vilketomhändertagande de omkomna,avseendekonsekvensanalys aven
Estlandi Sverige,berörda myndighetermedske i kontaktskulle nära

Finland.och
kommunikationsministem InesregeringenbemyndigadedagSamma
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Uusmann "tillkalla råd med uppdrag bistå regeringenatt i etiskaett att
frågor och överväganden avseende Estonias förlisning och dess följder.
Rådet skall vidare infonnera och kunna medverka till diskussionerom
i etiska frågor bistå i kontakter med överlevande, anhörigasamt och
andra berörda från fårjeolyckan".

Man lägger märke till rådet kom till för bistå regeringen ochatt att
inte någon i etiska frågor och överväganden. Rådet skulle ävenannan
medverka i diskussioner i etiska frågor och hjälpa till med olika
kontakter. harDet således inte varit meningen rådet skulle verkaatt
enbart bakom lyckta dörrar. innebördDenna rådets uppdrag kan,av om

så vill, i relation till kritiken, etiska rådet inte efterhörde deattman ses
anhörigas önskemål eller förde deras talan liksom kritiken mot att
enskilda ledamöter rådet klargjorde sina uppfattningar innan rådet iav
sin helhet berett uttrycka någon ståndpunkt.attvar

5.1.2 Etiska rådets sammansättning

Till ledamöter detta etiska råd utsåg kommunikationsministemav
följande: Sten Andersson, Lars H. Gustafsson, Peter Paul Heinemann,
Caroline Krook, Anders Lindström, Yrsa Stenius, Eva Sahlin, Karin
Söder och Bertil Werkström. rådetsAv nio ledamöter således fyravar
kvinnor och fem Såväl borgerligtmän. socialdemokratiskt synsättsom

representerat.var
Kritiska har ifrågasatt det etiskaröster rådets kompetens för sin

uppgift.
I rådet fanns: ordförandeEn för olyckan berörd fackligen av

sammanslutning, nämligen Sjöfolksförbundet, med gedigenäven
internationell facklig erfarenhet; hög tjänsteman på socialstyrelsen;en

författare och f.d. chefredaktör för kvällstidning, nyligenen en som
utgivit personlig tänkebok svåra motgångar och hur de upplevts;en om
två företrädare för den svenska kyrkan, f.d. ärkebiskop ochen en
domprost; två f.d. utrikesministrar då ordförande förännuvarav en
Rädda Barnen och med färska upplevelser internationellten av
fredsarbete; slutligen två läkare, för sitt humanitära känden engagemang
barnläkare, den andre för sin allmänmänskliga klokhet radioen genom
riksbekant och uppskattad medicinare.

Det svårt detär generellt skulle finnas grund föratt någonattse,
kritik rådets sammansättning eller kompetens.mot Man kan spekulera
i inte den kritiken i själva verket gäller det etiska rådets uppdrag ochom
följaktligen dess funktion. Detta något jag återkommerär till i desom
sammanfattande slutsatserna och förslagen.



gravfiidoch 71bärgningFråganSOU 1996:189 om

rådetetiskauppdraget sitta i detdessaVarför åtog sig attpersoner
isvårtframstod ocksåför sig hedrande,Uppdraget i och sommenvar

sambandinsikten, det iallmännaredan tidigt stadiumden rätt attett
katastrof inte fanns något,fattbaratill sina dimensioner ickemed denna

felaktig.inte allvarligtlösning,helt eller någonrätt som varsom var
skjuterhelstavgöranden,handlade kortDet typsagt som manavom en

svårasinnesfrid och vill undvikarädd sinifrån sig är omom man
i rådet tillhör ikom ingåavgöranden och bitter kritik. De stortattsom

detuppfattarsådant ochinte skrämsmänniskotyp, snarastsett avsomen
rådetsundan.inte hålla sig Sommoralisk plikt att en avensom

katastroffruktansvärdinträffatdet: det harledamöter uttryckt "Om en
till, det,och ber hjälpa såminister ringeroch gör manommanenen

vältillägga, detbidra med". kanhar något Jag attatttror att varman
mitt uppdrag.blev tillfrågadungefär jag själv kände, jagså när om

överläggningarrådets arbete ochetiska5.1.3 Det

rådetsobservatör vidbegäran jag närvarandePå samman-somegen var
Huvudsyftetdecemberden 1994.den och 28 november 7träden 14 samt

föredragningar,få del deframföralltfå kunskap, attatt genom avvar
inför rådet liksomgjordeSjöfartsverkets chefsjurist Johan Franssomsom

ocksåmyndigheter. Som observatörerfrån andraäven experter envar
Sverigeskommunikationsdepartementetföreller två samtrepresentanter

i börjanRådet hade ytterligareambassadör i Estland där. möteett av
jag inte med.december, där var

påetiska rådet byggerarbetet i detföljande beskrivningenDen av
Gustafssonerfarenheter ledamoteniakttagelser dels dedels somegna

föreningenskatastrofpsykologiskaochredogjorde för inför Kris-
tankegångamai april kap. 3.3.7 Närseminarium 1995, ärovan.se

Gustafssons detta.anges
haft.deanhörigkontakterledamöter berättadeFlera rådets omav

be-blev förefterhand kan deGustafsson i attatt se,menar, man
lärdomen, åtminstoneframtiden dra dengränsade. vill också förHan att

förarbetsuppgifterandrafriställas frånledamot sådant råd böretten av
minstintensivt, intekunna arbetaunder den tid uppdraget pågåratt mer
sådanmed anhöriga.systematiska kontakter Enfler och mergenom

ochkrishanteringkunskapborde vidare ha god varaomperson
problemställningar.förtrogen med etiska

Ändå frågananhöriga isplittrade devisste rådet mycket väl hur var
båda håll. Detreaktionerredogöra för starkaoch kundeman
omkommit ochbarnfamilj, därberättades åtminstoneäven ettenom
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där fadern starkt för bärgning och modern ehuru honemot,var en gav
efter för inte ytterligare öka påfrestningarna i familjen.att

Det allmän uppfattning, det inte möjligt fattaatt att ettvar en var
beslut, inte för många skulle innebära besvikelse. villJagstorsom en
här den reflexionen, sådan valsituation kan ledagöra till vissatt en en
uppgivenhet, eftersom det blir fel hur bestämmer sig, jämförtänman
med läge där det kan svårt och arbetskrävande nå dit. Någonett attvara
sådan uppgivenhet kunde jag dock inte märka under överläggningama,

präglades sin uppgift djupaste allvar ochatt togsom av man en
stämning respekt för de omkomna och för de efterlevandesav sorg.

Man fick föredragningar från Sjöfartsverket, från rättsmedicinare och
från Rikspolisstyrelsens identifieringskommission. fickMan även se
bilder från det inre oljeplattformen Alexander Kielland medav
omkomna, varit under i innanår plattformen bärgadesvattnet tresom
liksom liknande bilder från bärgning efter längre tid. Alltännuen annan
detta gjorde naturligtvis intryck på mig och, har jag allett start
anledning på rådets ledamöter.ävenatt tro,

Ingen hävdade, bärgning skulle juridiskt otillåten elleratt en vara
teknisk omöjlig. Ekonomiska aspekter berördes såvitt jag inte alls.vet
Däremot kom det antalet döda och den tid omhändertagandestora ett
skulle starkt i blickpunkten liksom tankar hur proceduren skulleta om
påverka de omkomnas kroppar och kvarlevor. vända fartygsskrovetAtt

för lyft, skulle innebära upprepning derätt förskjutningarett storaen av
allt löst ombord, förmodades ha skett vid förlisningen. Deav som

lyftande stålwirama, skulle skära djupt i eller trycka överbyggna-
den. Omhändertagandet alla kroppar kunde inte ske med gång,av en

i samband med röjning ombord undan för undan vilket skulleutan
innebära kvarlevormångas under allt för lång tid exponerades föratt
luft och med snabb förruttnelse följd.värme som

Hur allt detta uppfattades tycker jag mig kunna utläsa i etiska rådets
utlåtande, där det står: fartyget"Om bärgas kommer många uppfattaatt
detta ovärdig behandling döda kroppar".som en av

Vad beträffar polismän, räddningstjänst och andra handräckare
liksom obducenter och deras medhjälpare så visstde i och för sigvar
inriktade på sådana arbetsuppgifter, bärgning skulle krävasom en av
dem, långt ifrån i den omfattning, det skulle frågablistoramen som
om.

Om frånavstod bärga fartyget uppstod frågan inteattman om
enstaka kroppar kunde omhand. skulle dockDetta leda tilltas nya
svårigheter, bl.a. de gällde hur uppdraget skulle begränsasnär avgöraatt
och vilka risker förväntadespersonalen innan avbröt det hela.ta man
Här tänker jag dock, det rimligtvis måste den endaatt utvägvara en -
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med hänsyndykare,anlitadeförarbetsledningenöverlåta atträtta att-
arbetetförutsättningarnatekniska närde avgöra,säkerhet ochtill deras

avbrytas.skall
vidvadviktigastedetsammanfattajag söktlångt harSå här somav

förut-ha framståttböröverläggningaretiska rådetsförtiden som
dessatill hurGår vi så över-utgångspunkter. överochsättningar

mycketdet inteförstdetgenomfördes, så kan sägas, attläggningar var
ställaskundeinläggolika ledamötemasdemeningen,dendebatt i att

synpunkter. Snararemotstridigastöd förinordnade tillvarandra varmot
tonfallpersonligamycketoftaandra iefter dendendet så, att ene

heladetallt dettaochtolkning tagetoch sinsinformulerade attsyn
sammanföll.väl

detvadtaladeManframkomsynpunkterspeciella även.Mera om
utdragenför barn,minstoch inteför landet attskulle innebära en
medlång tidunderoperationomhändertagandeellerbärgning nya

taladeNågonmassmedia.iuppmärksammadesinslagslagkraftiga om
riktningenandraelleri denbeslutoch vadprejudikatsaspekten ena

katastrofer.framtidavidkunde innebära
ochinför Kris-rådetinför etiskasåvälGustafsson lade senaresom

frami april 1995seminariumföreningens ettkatastrofpsykologiska
olikadeöverblick iochordningbringaochsystematiseraförsök att

förhjälptillföreföllDetta storfrågor,etiska attmötte. varasom
nämnden.isamarbetet

aspekter:efterfrågornaetiskadedeladeGustafsson tre

rättigheter;dödastill deHänsyn
. delsochanhörigadedelstankenLidandeaspekten med

bärgningspersonalen:
skulleegentligenfråganuttrycktMaktaspekten vem somomsom

frågor.sammanhängandedärmedocheller intebärgabesluta att

kanställningstagandenochöverläggningarrådetsetiskaAnalysen av
indelning.efter dennagöras

kundeönskemål deoch vilkarättigheterde omkomnasSamtalen om
anhörigasolikadepånaturligtbyggdehaftskulle haeller mest

också frånvaronspeglar ensamtDiskussionendetta.uppfattningar avom
delaripluralistiskt ochidessai frågor storareglerstyrande ettsom

kan knappastsådantSamhälletvårt.samhällesekulariserat somsom
Diskussionenandra.riktigareskulletänkesätt änvissahävda, uratt vara

utslagsgivande.verkade knappastaspekterdessa
intekanEstoniakatastrof M/Svidanhörigahos deLidandet somen

kunnaochvåndaförlust,enskildsnågonskulleKanskebeskrivas. sorg
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fångas med de orden, inför olyckan i dessrätta hela vidd detärmen
knappast möjligt. Frågan blev vilket beslut bärgning ellersätt om
icke bärgning kunde tänkas påverka lidandena inom olika grupper av
anhöriga. Det talades ingående detta med tonvikt naturligtvisom
såväl bärgningsförespråkamas bärgningsmotståndamas önskningarsom
och farhågor. Det sågs olösligt dilemma. Tankar kom dock tillettsom
uttryck, det måhända för många bärgningsanhängare ändåatt vore
möjligt godta beslut inte bärga under det bärgningatt skulleett att att en
kunna motståndarna för uppskjutet och förnyatutsätta lidande. sinIett
slutliga motivering skrev rådet "De uppfattar förlisnings-även: som
platsen naturlig gravplats bärgning formsom en ser en som en av
gravskändning". Gustafsson understryker dock, detta osäkeräratt en
bedömning och det hade behövts fler ingående samtal med fleratt
anhöriga hand. Således framstod inte heller dessatu man resonemang

utslagsgivande.som
I detta svåra läge blev överväganden kring risker for bärgnings-

personalen betydelse. Från för berörda personalkatego-representanterav
rier hade fått höra, dessa i och för sig inställda påatt attman var
utföra arbetsuppgifter den omfattningen i tid och antaltypen, attav men
offer, det gällde M/S Estonia skapadenär tvekan. Inhämtade yttranden
från psykiatrisk expertis vid handen, bärgning det fartygetattgav en av
skulle innebära särskilda risker för psykiska skador med tanke det

antalet döda, däribland familjer, kvinnorstora och barn; utsikten, att
många de omkomna inte kan återfinnas, vilket kan skapa besvikelseav
hos anhöriga och känsla misslyckande hos bärgama; döda,en av som

skadas eller förruttnarstörs, reaktionerna hos familjer, vill hasamt som
sina döda vilande i frid kan alstra tvivel infor uppgiften och ångestska-
pande moraliska betänkligheter. Sådana problem kan säkert minskas

inte elimineras omsorgsfull rekrytering och stöd tillrättmen genom
personalen. måste ocksåMan betänka, förutom teknisk personal föratt
det lyft sjunket fartyg,största någonsin gjorts, skulle krävasettav som
folk for röjning ombord, omhändertagande de omkomna och derasav

till plats för förvaring, obducering och identifieringtransport och slutliga
beredning för gravsättning personal for bevakning, psykisktsamt annan
stöd, underhåll med arbetslokaler, kost och logi, sanitet Fysiskaetc.
risker kunde också tänkas. detOm försvårt Etiska rådets ledamötervar

komma till klar uppfattning den bästaatt lösningen hänsynmeden om
till de omkomna eller till de anhöriga, så det, så saker och tingvar som
framställdes, inte svårt riskerna för fysisk fara och psykisk ohälsaatt se
hos de många skulle i bärgning.som engageras en

Den fråga, berördes minst rådet under de sammanträden,som av som
jag bevistade, gällde omhändertagandet enskilda kroppar vraket,av ur
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ochfrågan och hurhar berörtskulle ligga kvar.detta Jag närovanom
det fömams,skall avbrytas.beslut sådan bärgning Menpå attvems en

sigtänkaför flera ledamöter,etisk synpunkt kändes svårtdet attäven ur
styrdesefter urval, heltOmhändertagnadel de omkomna ett somen av

dem,placerati fartygsskrovet slumpentekniskt möjliga ochdet varav
återfinns rådetstankegången ilämnas.under det måste Denatt resten

antal kropparned och hämtadykare skulleutlåtande: "Om ettupp
skulle kunna hämtasvilka kroppar,skulle tillfålligheter avgöra uppsom

finns desplittras.skulle kunna NuFamiljer tillsammansärsom
riktigt,heltsistnämnda inteomkomna i grav." Detta ären gemensam

intefartyget sjönk,befann sig i dåeftersom demmånga vattnetsomav
påträffas.ochkan flytaenstaka dessakunde räddas. Några ännu uppav

omhän-ingående diskussionfåttfall har jagI veta, attvart omen mer
kanfjärdefördes under rådets Detdertagande enskilda kroppar möte.av

jag inte med.redogöra för, eftersomjag inte var
till, det naturligtrådet komde slutliga rekommendationerMed är att

kominställde sig.skydd för vraket Härjuridiskt och teknisktfrågor om
frånåstadkommashur sådant kundeursprungliga idéerna,de om
helaintrycket detMöjligen fick rådetSjöfartsverkets föredragningar. att

sigdet skulle visalättare vadän vara.senarevar
lämpligabeträffande deti rådetaldrig någon tvekankunde spåraJag

slutligaskulle fatta deregeringen och ingeni detatt annan, somvar
bärgningsfrågan.besluten i

enkätSEAs5.2

frånframkommitEstoniaoffren och anhöriga, SEA, harStiftelsen som
skede föroch iuttalat sig för bärgningbörjan attett mansenareen

omkomnas kropparså många deskulle försöka omhänderta somav
förbristande respektochhar också kritiseratmöjligt. Man som

blivittillräcklig utsträckninganhöriga inte idemokrati påtalat, deatt
den 15regeringen såfått påverka besluten. Närlyssnade till och

försökabärga fartyget ellerbeslöt varkendecember 1994 taatt upp
enkätundersök-kroppar därifrån, beslöt SEA,enstaka att genom en egen

förmajoritet taladeställde sig.hur de anhöriga Omning utröna enen
regeringens beslutverka förbärgning kroppar, skulle SEA att revsav

frågan.längre drivabereddVid majoritet attemot var manenupp.
kontroversi-starktenkätundersökninginitiativSEAs göraatt varen

interiktadesViss kritikgenomfördes ändå i 1995.ellt, marsmen
inriktad påFrågeformuläret dockutformning.frågomasoväntat mot var

omhändertagande kroppartillfrågade for ellerden emot ett avom var
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vraket. Resultatet undersökningen blev, majoritet deur attav en av
tillfrågade sådant omhändertagande.emot Denna majoritet blevettvar
dock knapp. Siffrorna har därför visst intresse.ett

En enkätsammanställning den 24 1995 anmärkningutanmars
granskad auktoriserade revisorn Rolf Eriksson i Borlänge dagav samma

följande siffror.ger
Totalt utskickades 810 enkäter till517 i Sverige,mottagarevarav

"Övr.249 till Estland och till44 länder". Svarsprocenten blev i Sverige
82 och totalt 73.

Det kan då med nedbrytning siffrorna i SEAsänen annan av
sammanställning konstateras, de tillfrågade i Sverige foratt 35%av var

omhändertagande, 40% underett det 7% "Vet ej"mot att svarat samt
återstående alltså18% inte alls.svarat

SEA, inte räknar med bortfallet får då for,42% 49% ochsom mot
9% "vet ej".

"Övr.Från Estland och länder" redovisas majoritet for etten
omhändertagande. Det totala resultatet enligt SEAs redovisning blev
49% för och 51% emot.

Givetvis kan ytterligare frågetecken i kanten. Enkäten harsättas
nått alla. många fallI enskildär i andramottagaren ären person, men

Ändådet dödsbo eller familj. konstaterarett atten svarsprocentenman,
hög och antalet svarande, positiva till omhändertagandevar ettsom var

de inte nåddeäven majoritet,stort, Det harju spekulerats åtskilligtom
i många, varit för bärgningatt eller omhändertagande kanskeettsom en
ändå under den tid gått och efter regeringens beslut godtagit,som att
alla de omkomna skall få bli kvar. Om det riktigt kan fråga sigär man
hur undersökning önskemålen skulle ha utfallit den gjortsen av om
tidigare, någon gång under höstent.ex. 1994.

Trots utfallet SEAs enkät har frågan bärgning eller omhän-av om
dertagande inte helt avförts diskussionen. SEAs talesmän ochur
anhängare nämligen, det inte visar sig möjligt,attmenar attom genom
övertäckning eller liknande metod, skapa absolut och hundraprocen-ett
tigt skydd för vraket och de där vilande omkomna, så brister det i
förutsättningarna för regeringens ickebärgningsbeslut i december 1994.
Inte så få anhöriga plågas upprivande föreställningar hänsynslösaav om
internationella vrakplundrare. Detta förstärks rykten ellerav van-
dringssägner hur värdeföremål och souvenirer från andra sjunknaom
fartyg bjuds på makaber marknad. Man regeringensut besluten ser som
villkorat vissa förutsättningars absoluta uppfyllelse. Dessa anhörigaav
har svårt regeringens beslut i bärgnings- ochatt övertäckandefrågomase

politiskt beslut och slutgiltigtett ochrent definitivt sådant. Detettsom -
kan kuriosum erinras,än de Internationellaett stödföre-attsom mer
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Estoniastäckabeslutet översigsini attningen, DIS, vänt mottur
skrov.

dehurtill.ställning Mentagitintehar jagbärgningkringFrågorna
häntdetvärderingförbetydelseharhanteratsochuppfattats somaven

katastrofen.efteranhörigade
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SkuldmedUppgörelsen6

till devägledninginformation och allmänlämnauppdragMitt attvar
tillvarakundehur deanhörigaomkomnasoch till deöverlevande taom

Även givetvis hardrabbadekatastrofen.anledningintressen isina omav
ersättningfråganekonomiska,deandra intressen ärän rentäven avom

betydelse.
norskaoch dendrabbademellan deträffatsuppgörelse,Den som

allmednåddes kommerdenoch hurassuranceforeningen Skuld
skaderegleringendirektadenlångtintressesannolikhet utöveratt vara av

i denviktigtjag,innebär,Estonias förlisning. DenM/S stegefter etttror
skadeer-förvälfungerandeutvecklingeninternationella systemmot ett

massolyckor.sättning efter
kapitel.särskiltdärföruppgörelseDenna ägnas ett

ochKatastroferBakgrunden:6.1 processer

allvarligaserieiochdenundergång störstaEstoniasM/S är senaste en
årtiondet.detundernordvästereuropeiska farvattensjöolyckor i senaste

sjösäkerhetssystembristfälligtallvarliga,Antalet ett upp-men av
det,intedetbetydligt Menvarittillbud, har ärmärksammade större.

skall skrivajag om nu.som
ofHerald Freebrittiska färjanden1987 havereradeDen 6 mars

dödsoffermed 188belgiska kustendenutanför Zeebrügge påEnterprise
Bahamas-ombordeldapril utbröt1990till den 7följd. Nattensom -
Fredriks-färd mellanScandinavian Starpassagerarfartygetflaggade

januari 199314människoliv. Denkrävde 158vilketoch Oslo,havn -
Östersjön ochPolenmellanHeweliuszlastfarjapolsk Jansjönk en

omkom.ombordvarandevarvidYstad 54
sjönk denEstoniaM/SpassagerarfartygetestniskflaggadeDet ro-ro

hav påpåseptember 1994till den 28 öppettimmen påandra natten
852Östersjön omkomStockholm. SåvittEstland ochmellan vetman nu

ytterligare 23,ochmedborgaresvenska501människor, varsomvarav
olyckanöverlevdemänniskorforolyckades. 137Sverige, då deibosatta
Antaletblev 524.i SverigedödsbonAntaletsvenskar.41varav
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skadelidande anhöriga uppskattas till ungefärligen 3 000 spridda över
hela landet. Till dessa skadelidande skall också läggas de 41 svenskar,

överlevde och indirekt derassom även närmaste, förutsattssom
påfrestningar.

Dessa olyckor harstora endast medfört många människors död
fysiskautan även och psykiska skador hos de överlevande ibland av

svårt och varaktigt slag. bådaI fallen uppstår i regel ekonomisk skada,
kan mätas, det finnsävensom för ifrågasättandestortom utrymme av

såväl mätmetoder resultat. Därutöver uppstår andra skador i formsom
mänskligt lidande, psykiskt och fysiskt.av Det kallas ideell skada och

kan inte någotmätas meningsfullt i Därförsätt har vipengar. en
internationell diskussion huruvida i sig omätbara ideella skador skallom
ersättas mycket hög nivå ofta i USAen ellert.ex.som en
motsvarande låg nivå, i Sverige.som

Stora materiella och ekonomiska värden har också gått till spillo i
dessa haverier.

Kraven på ersättning, skadestånd, för alla liksom sakskadorperson-
blir mycket fördeladestora, på många ersättningsberättigademen
sakägare.

De penningsummor, tillgängligaär och åtkomliga försom att
tillfredsställa skadeståndsanspråken i anledning dessa sjökatastroferav

inteär obegränsade. Här finns tak skilda slag. Innan exempelav ges
sådana tak skall det erinras den grundläggande skadeprocessuellaom
principen, ingen har tillatt rätt ersättning för skadastörre vadän som
kan styrkas. De flesta skador dock inteersätts efter dom i skade-ett
ståndsmål frivillig,utan utomprocessuell skadereglering.genom De

tariffer, tabeller därvid följsnonner, etc. bygger emellertid i sinsom tur
och domstolspraxisrätts- liksom på bedömningar vad ärom som

rimligt i olika lägen. Det sjörättsliga ersättningssystemet likartat.är De
sammanlagda skadeståndsbelopp, kan erbjudas efter sjöolyckasom en

maximeradeär enligt sjörättsliga regler, kort skall beskrivas i nästasom
avsnitt. Det kan också finnas andra begränsningar eller tak. Den
ansvariga skadevållarens samlade tillgångar kanske inte räcker till för at:

Ävenskadorna.ersätta Försäkringsgivare eller andra kan i sinagaranter
avtal högsta ersättningsbelopp,ett kanange överskridas. Storasom
katastrofer kan försäkringsbolagsuttömma ett och tvinga detresurser
konkurs.

Kort finns sidansagt ersättningsbelopp, inte obe-ena ärsom
gränsade och andra sidan ibland svårberäknadestora, och komplice-
rade skadeståndskrav framförda många drabbade. Hur skall dåav
skaderegleringen gå till för de skadelidande skall bliatt på såersatta ett
snabbt, rättvist och effektivt sätt möjligtsom
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hundrata-ledde tillfärjans förlisning 1987den brittiskaDet sägs, att
Försäkringsgivare medochfartygetsrättegångarlet stortägare ettmot

till gickskall ha lett åreninblandade.antal advokater Detta utanatt
försäkringsgivarenrederiet ochefterlevande,ersättning till denågon att

slukade helarättegångskostnademaochoch advokat-hotades ruin attav
förenklad.måhändabildersättningsbeloppet.tillgängliga Dennadet är

forskanödvändigtfinner det intetill detaljerna ochkänner inteJag att
beklagansvärtochhela framstodKlart deti dem. är, stortettatt som

synpunkt.skadelidandesinte minst demisslyckanden ur
iskalltidskrävande. företag,och Ettdyra ettProcesser är svarasom

rättegångsombudbaraanlita inteskadeståndsmål måsteantal svårare
denadministrativaerforderligadessutom avsättautan resurser

negativriskeraanlita expertis,bekostnad,normala verksamhetens
nåsituation lättkan i dennamedelstora företagpublicitet Små och0.s.v.

typisktDärför ligger dethotas.där deras fortsatta existens sättden gräns
sjöförsäkrings-ochockså i redaresi de skadelidandesinte endast utan

rättegångar.träsk utdragnaintresse undvikaföretags att ett av
svåraefter denfanns för handeninsiktdessa erfarenheter vilandePå

idå liksomFörsäkringsgivarebranden Scandinavian Star 1990.på var
Norska advokater,assuranceföreningen Skuld.norskaEstoniafallet den

snabbförhandlingsvägennåddeföreträdde de efterlevande ensom
deindelandetbyggde påuppgörelseuppgörelse med Skuld. Denna av

deraskategorier alltefterolikaersättningsberättigade efterlevande i
schablonbeloppmed olikaomkomnefamil eller relation till denannan

förliknings-förmodellkom tjänaför varje kategori. Den ävenatt som
Skuld.drabbade ochEstoniakatastrofenmellan deavtalet av

sådanväl delutveckling kan mycketDenna störrevara av enen
kanförhandlingar,ochkollektivt fördagentemot varasomprocesser

Grupptalan DetHenrik Lindblom:Sverige,också i Perväg se -
Norstedtssvensk perspektiv,class-actioninstitutetangloamerikanska ur

Del A-C, SOU 1994:151.betänkandet Grupprättegång,1989 samt

Rättsläget6.2

förutomavsnitt byggernästföljandeFramställningen i detta och tre
redaresbl.a.minnesanteckningar på "PMmaterial ocheget omen
artiklaroktober 1994,Karin den 24advokaten Grauersansvar" samtav

1994Advokatsamfund,för Sveriges Nr 7Advokaten Tidskrifti av-
skaderegle-"Ansvarsregler ochSlotte:och sjökaptenenadvokaten Max

advokaterna Matsomfattande olyckor", och Nr 4 1995ring vid av
katastrofen".efterMagnergård: "Estoniaoch ChristerArdhe -
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En människas död har många rättsverkningar. viktigtDet inteär
minst för de efterlevande, dödsfallet konstateras med rättsligtatt
bindande verkan. fallI normala sker det utfärdandegenom av en

Ärvdabal-dödsattest. Men försvunnit tillämpas reglerna iom en person
kens 25 kap. dödförklaring. Ansökan sådan får tio år eftergörasom om
försvinnandet, fem år den saknade skulle sjuttiofem åröverom vara
gammal. kanOm det den borta livsfara,i då hanärantas, att som var

fanns i livet gäller år och vid utredd livsfara, år.senast tre ett
Under tiden efter Estoniakatastrofen fanns det utbreddnärmast en oro

för dessa något otympliga regler skulle vålla de anhöriga besväratt t.ex.
det gällde skadeersättningama. fannsnär Det därför justitiedeparte-på

beredskap kort varsel föreslå lagändring. det akutaImentet atten
läget löstes frågandock administrativ skattemyndig-väg attgenom
heterna dröjsmål dödskrev de saknade, det blev klart, alltutan när att
hopp de skulle kunna påträffas vid liv.ute, attvar

Det kan ändå finnas anledning för framtiden huröveratt se
civilrättslig dödförklaring och administrativ dödskrivning förhåller sig
till varandra, i vilken utsträckning den den förra ochövertarsenare om
nuvarande regler kan förväntas fungera väl olikai situationer.

Det här kapitlet handlar skaderegleringen vid sjöolyckor mellanom
de drabbade å den sidan och olycksfartygets och derasägareena
försäkringsgivare å den andra, bestämt uppgörelsen med Skuld.närmare
Det skall ändå bara erinras, ersättningar har utbetalats och kommeratt

utbetalas i kraft andra regler och försäkringar.andraatt även Lagenav
allmän försäkring innehåller således bestämmelser olika formerom om
efterlevandepension. Många de omkomna hade ocksåav av egna

avtalsförsäkringar, såsom liv- och olycksfallsförsäkringar, hemskydds-
försäkringar med reseskydd eller särskilda resskyddsförsäkringar med
anhöriga förmånstagare. Andra hade grupplivförsäkringar. Mångasom

de på M/S Estonia i tjänsten försäkrade för arbets-resteav som var
skada.

Typiskt har dessa försäkringsavtalade ersättningsbelopp utbetalatssett
hänsyn till fått ersättning från håll, alltsåutan att mottagaren även annat

minskas sådana skäl. Givetvis har detta utfallit medutan att storaav
olikheter. efterlevandeDe till dem, väl försäkrade har i någrasom var
fall fått betydande belopp. där försäkringarMotsatt, helt saknats, harut

fått nöja sig med vad kan erhållas allmän försäkringman som genom
och från Skuld.

Det allmänna intrycket de på detta berörda svenskaär sättatt
försäkringsbolagen skött skadeersättningama efter denna olyckastora
snabbt, effektivt och tillmötesgående. har inte hörtsDet något denom
misstrogna och byråkratiska gnetighet, det ibland klagas iöversom
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och olycksfall.samband med alldagliga skade-mer
försäk-klart, de svenskablev också redan hösten 1994Det att

hade för avsiktringsgivama i samband med personskadoma inte att
fåttSkuld återbetalning dem,ställa regresskrav eller krävamot somav

skulle få Skuld.ersättning med belopp motsvarande vad de Detta varav
tillförutsättning för uppgörelse med Skuld och leddeviktig atten en

densnegla vadSkuld å sin sida erbjöd ersättningaräven utan att
dettaersättningsberättigade kunde få eller fått håll. Genomannat

reduceringsregleråterkrav ellerallsidiga avstående från regresstalan,
förhandlingssituation,hamna i mycket kompliceradundvek attman en

beräkningar.för inte tala krångligaatt om
oroadeskatt fråganmycket ersättningama går bort i DenHur av

lämna demånga i början. Riksskatteverket kunde dockockså rätt snart
lidande ellerbeskeden, ersättning för psykisktlugnande varkenatt

för bortfallen försörjning utgjorde skattepliktig inkomst. Detersättning
lägenundantagsvis kunde uppkommakunde inte uteslutas, detatt rent

därtill beskattning,där någon del ersättningen måste t.ex.tasav upp
dettaunderhållsbidrag uppburits, på det helaskattepliktigt taget varmen

tillfråganinte problem. Riksskatteverket sände också inågot PMut en
alla de lokala skattemyndighetema.

spillomänniskoliv går tillfartyg går under och mångaNär ett stort
bärobönhörligen frågan eller vilka detinställer sig är somom vem

hållerjuridisk dimension.Frågan ha moralisk och Jagansvaret. enen
tillverkaren,konstruktören felat, ellermig till den sista. Kanske harnu

dock också liggaeller beställaren, eller alla tillsammans. kanAnsvartre
ellermyndighet, fartyget tillstånd gå till sjössden givit attsom

kan också såexpertis, de i sin förlitat sig på. Det atttur varasom
Sjöräddningenmänniskor omkommit, ha kunnat räddas,skulle omsom

vilka skulle kunnafungerat bättre. Frågan hos eller hos ansvaretvem
enligtläggas erbjuder svårigheter. Primärt det emellertid, denär som

skallSjölagen "bortfraktare", bär strikt påär sätt, straxansvar somsom
närmare anges.

Ägarförhållandena stodFormelltkring Estonia svåröverskådliga.är
ochhyrde fartygetbolag den estniskapå Cypern ägare, statenett som

ansvaradedriften. bolagsvensk bolag skötte den tekniska Ettett annat
därtillför marknadsföring, ombord och allterminaler restaurangersamt
ÄvenÅter kontrakt med besättningen.knuten personal. skrevett annat

Sjölagensdock fått sin lösningdessa komplikationer har genom
fram.bestämmelser "bortfraktare", längreom se

internationelltFörlisningen inträffade, skeppetnär vägvar
estnisk eller svenskmellan Sverige. AntingenEstland och rättvatten

rättsreglemaskaderegleringen. svenskakunde ha tillämpats vid De
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bedömdes förmånligast för de skadelidande. blevDet de komvara som
till användning.

Rätten till ersättning regleras i två lagar, Skadeståndslagen omtryckt
i SFS 1975:404 Sjölagen omtryckt i SFS 1985:176.samt Sjölagen
genomgick vissa ändringar den oktoberl 1994. Eftersom M/Sper
Estonias förlisning inträffade dessförinnan gäller Sjölagens äldrestrax

Ändringamalydelse. hade dock inte påverkat regleringen personska-av
doma.

Man kan Skadeståndslagensäga, talar vilkenatt harrätt attom man
få ersättning för liden skada och Sjölagenatt äranger vem som
ersättningsskyldig efter olycka till sjöss liksom förutsättningar ochen
begränsningar för den skyldigheten.

Enligt Skadeståndslagen utgår vid dödsolycka ersättning för förlust
underhåll eller försörjning för begravningskostnad ochav samt annan- -

skälig kostnad till följd dödsfallet.av
Beträffande "Ersättning för ideell skada vid personskada", så har

Kommittén ideell skada utarbetat betänkande med den titeln,ettom
SOU 1995:33, ingående beskriver bl.a. gällande i fråganrättsom samt
i bilaga de psykiska skador, kan uppkomma i följden som av en
traumatisk händelse. När det gäller psykiskt lidande hos tredjeman,
d.v.s. den direkt drabbatsän har i Sverige intagitannan som man en
mycket återhållsam, jag frestas skriva ogin, hållning. berorDetta dock
inte främst bristpå förståelse för anhörigs lidandet.ex. utanen
den tidigare nämnda omöjligheten överhuvudtaget sådantatt mäta
psykiskt lidande i Det först helt nyligen, två rättsfallpengar. var som
med ohygglig bakgrund ändrade praxis så, ersättning för psykisktatt
lidande vid tredjemansskada kunde utdömas. Dessa rättsfall har
betydelse bakgrund till vissa aspekter på uppgörelsen med Skuld.som

Det året innan Estoniakatastrofen domstolenHögsta ivar som
plenum avgjorde dessa mål NJA 1993 41 ochI II. I det första fallens.
dömdes sedan han först våldtagit och därefter på bestialiskten man, ett

mördat sjuttonårigsätt flicka. Flickans föräldrar och trettonårigaen
letade i veckas tid efter henne.syster När hon hittades hon såen var

vanställd, de anhöriga hindrades få henne.att hadeDet råttatt ettse
mycket och förhållande mellannära dengott mördade flickan och
hennes föräldrar och Gämingsmannen hade känt till dessasyster.
förhållanden och umgåtts i familjen. fannHD anledning i rättspraxisatt
inta mindre restriktiv hållning dittills beträffande möjligheternaän fören
närstående få ersättning för sina psykiska besvär.att Skadestånd skulle
alltså utgå till de anhöriga för sveda och värk med anledning deav
psykiska besvär tillfogats de anhöriga och fannHD utredningenattsom

dessa besvär stöd för uppskatta skadeståndet till 25.000om attgav
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krävdesdetskall alltså märkas,dem.för och Detkronor atten avvar
litenfallet hadedet andrapsykiska besvär. Iderasutredning enom -
leka.brukadedotter honmed vilkensflicka mördats granneav en

tillräckligdet fannsmålet ansåg, "enförst dömde iTingsrätten, attsom
ochflickans föräldrarochgärningsmannenmellananknytning"

medbesvärför psykiskaskadeståndoch demtillerkände var en av
första fallet,liksom i detansågkronor. HD"yrkade" 50.000 att

stödintebesvärenutredningenskulle utgå,skadestånd att gavommen
dem.till ochkronorbelopp 25.000till högre än en avvar

tillför ersättningrättslägeträttsfall hade alltsåtvå 1993Efter dessa
tillförhållandenågot itredjemansskada förbättratsvidpsykiskt lidande

detfrågar sigsäkertlåg, många ärdock såtidigare. Nivån är att om
ingenting alls.bättre än

definierasoktober 1994, sålydelsetill Sjölagen i dess lvi såGår
elleravtal, yrkesmässigt"bortfraktare" den moti §171 som genomsom

ellerbefordramed fartygvederlag åtar sig att passagerarepassagerare
personskada,ansvarig förbortfraktarenresgods. 188och I ärsägs, att

skadanhändelse undergrundpådrabbar resan omavpassagerarensom
ellerbortfraktaren någonförsummelsefel ellerhar vållats somavgenom

sakskador.och Iför resgodsMotsvarande gällerför.han svarar
träffatfartyget ochrederiet Estline hyrtestländskaEstoniafallet hade det

Estlinesbortfraktare.följaktligenoch stodavtal med sompassagerarna
Assuranceföreningennorskaförsäkring hos dentäcktesansvar genom

FörsäkringsavtaletAssociation.IndemnityProtection andSkuld, s.k.en
vårdslöshetfrånfriskrev Skuldklausul,innehöll ansvar om grovsomen

fel ellervanligtsakbortfraktaren till last. Enkunde läggas ärannan
försumlighet.

förfrånfriför gåmåste bortfraktarenJämlikt 191 § ansvaretatt
harintevisa, olyckanförlisningvidoch sakskador attt.ex. enperson-

ellerbortfraktaren någon,hosfel eller försummelseorsakats somav
rederibortfraktare,ovanligt,lärför.denne Det ettatt envarasvarar
hellerpåstodEstlineförsummelse inte begåtts.fel ellerbevisa,lyckas att

s.k. striktpraktiken råderisådant. kanaldrig något Man säga att ansvar.
inträffat.med olyckainträder i ochDet att

beräkningarnaVid deandrabegränsat på sätt.Men äransvaret
SDR,särskilda dragningsrätter,s.k.enhetanvänder Sjölagen sammasom
SDRvalutafonden. VärdetInternationellabegagnas enavavsom

penningmar-valutorna påde olikadagligen på sättnoteras somsamma
och 50 Ansvaretkronorlåg det omkring 10knaden. 1994 öre.Hösten
för varjeSDRöverskrida 100.000enligt Sjölagen inteskall passagerare

tillmaximeringtotalfinnsmiljon kronor. Därutöveralltså drygt enen
svenska kronor. Dettamiljonerdrygt 260motsvarandemiljoner SDR25
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det belopp,är totalt kunnat förfogas inteöver, nåttsom om man en
uppgörelse i godo med Skuld. kanDet redan denämnas, totalaattnu
ersättningsbeloppen efter uppgörelsen förväntas väsentligen överskrida
400 miljoner svenska kronor.

För fullständighetens skull skall bortfraktarenäven nämnas, heltatt
kan förlora sin till ansvarsbegränsningrätt det kan visas, hanattom
eller någon han för har vållat olyckan med uppsåt ellersom svarar

vårdslöshet och med insikt olyckangenom sannolikt skullegrov attom
inträffa. hadeDet inte under hösten 1994 och har heller dettanär
skrives år framkommit något,ett vid kunnig, ansvarsfullsenare som en
och objektiv bedömning skulle kunna läggas till grund för påstående,ett

rederiet-bortfraktaren,att befäl eller besättning i avsikt eller grov
vårdslöshet insett olyckan Åsannolikt skulle inträffa.att andra sidan så
skulle i sådan situation försäkringsgivarens bortfallit och deansvar
skadelidande varit hänvisade till rederiets tillgångar. I sådan situationen
hade också kunnat förvänta, rederiet skulle krävt fullman nog att
bevisning enligt svensk skadeståndsrätt för varje belopp krävts frånsom
de skadelidandes sida.

Detta i kompliceradär situation de viktigaste rättsliga utgångs-en
punkterna för skaderegleringen med Skuld.

6.3 Möjligheter och hotbilder

inledningenI till detta kapitel visas nutida katastrofhistoriskmot en
bakgrund, hur det vid svåra olyckor med många offer kan ligga i både
de skadelidandes och skadeståndsskyldigas intresse, nå för-att en
hållandevis snabb uppgörelse. Den skadeståndsskyldiges berättigade
ovilja många, långdragna ochmot på skilda förödandesätt ärprocesser

förhandlingsfördel för de skadelidande. I Estoniafalleten gällde det å
andra sidan för dem bryta igenom de sjörättsligaatt maximibeloppen till
de drabbade, kort angivits härovan.som

Att sak skallavgöra påskyndas eller fördröjas sällan lätt.ärom en
När det gäller människor, drabbas svår ellersom annatav en sorg

jag det i regeltrauma, bra,tror så många frågor möjligtvara om som
i samband därmed kan lösas och på så vis avföras från dagordningen,
så den drabbade kan fåratt påbörja sin läkningsprocess.attro egen
Ordet Sorgearbete används mycket. Men det finns i samband med
Estoniakatastrofen och liknande händelser mycket påtagliga och
praktiska hänsyn Hyror och räkningaratt förfallerta. till betalning.
Hyres- och andra kan förlorade.rätter En rörelse kan stå eller falla
vid allvarlig störning ekonomin. Många har det så, deen inte kanav att
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planera sin tillvaro kunskap vilka ersättningar kanutan om som
påräknas efter det anhörig dödats vid olycka.att en en

Långvariga dröjsmål redan på några månader utbetalningmed av
ersättningar kan medföra, drabbade tvingas frångå hus och hem elleratt
lägga ned företag vilka de haft sin utkomst.smärre av

Min uppfattning från början, Estoniakatastrofen erbjödatt ettvar
skolexempel på situation, där de skadelidande borde ien samman

eller det inte behövdes, i förhandling. jagSedanprocess, om gemensam
till särskild vägledare för de drabbade fördjupades och be-utsetts

kräftades denna uppfattning samtal med i sjö- och skadestånds-genom
kunniga jurister och andra.rätt

framstod ganskaDet den enda vettiga lösningen,snart attsom man
förhandlingsdelegation skulle söka brauppnå ettgenom en gemensam

och snabbt resultat i första hand Skuld. Skulle intedettagentemot
lyckas borde uppträda i utesluterEngemensamtman en process. process

bekant inte förlikning. har inledandetTvärtom rättegångsom en av en
ofta visat sig det sista medlet få tillmotsträvigatt motpartvara en
förhandlingsbordet.

framstodDet mycket viktigt, de drabbade sökte sin pårättattsom
just detta och inte hamnade i långdragna och till sina konsekvensersätt
oförutsägbara situationer. Den procedur, vi angelägna fåattsom var
igång föreföll emellertid hotad från två håll. Dels det Stiftelsenvar
Estoniaoffer och anhöriga, SEA, ville prioritera ansvarsfrågoma.som
Dels det falang bland advokaterna, med Henning Sjöströmvar en som
synligaste från början vilja militantintaexponent, syntessom en
hållning. Sjöström hade vid denna tid inte återinträtt i Sverigesännu
Advokatsamfund med ledde ändå de advokater, tillknutnasom var
Juristhuset Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB.

Faran, förhandlingsuppgörelse med Skuld skulle frånspräckasatt en
första början, framstod högst verklig. låg till hands,Det nära attsom
många de sörjande, i förtvivlansin ville finna dem barav som som
skulden till olyckan och ställa dem till skulle välja den vägensvars, om
auktoritativa försäkrade, den framkomlig. faraDennaattpersoner var

egentligen inte förrän uppgörelsen klar på våren 1995. Ettövervar var
sådant scenario skulle innebära, splittrade ochförhandlingaratt
eventuellt rättegångar skulle föras direkt med SkuldEstline och
avvaktande i bakgrunden. skulle innebära, mycketDet det dröjdeatt
länge innan flertalet ersättningar betalades skulle bliBeloppenut.

längre eftersom såväl den svenska skadeståndsrättens allaavsevärt
beviskrav och begränsningar de sjörättsliga skullemaximeringamasamt
inträda. Advokatarvoden och andra kostnader skulle mycket,äta upp
kanske allt, fanns tillgå.attsom
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Oron bland de anhöriga,även önskadestor och beroendevar som var
snabb och bra uppgörelse. Så här skrev insändare förloratav en en som

sin make i katastrofen: "... Jag många, många kvinnor och barnvet att
kommer få det svårt i framtiden med sin försörjningatt uppgörelsenom

Ävenmed Skuld går intet. i denna fråga blir den dvsom svaga gruppen,
kvinnor och barn blir lidande. De har ofta inte förmåga eller kraftsom

stå kraftfulla självsäkraatt och i detta fallemot intemän mistmän som
någon bidrar till deras försörjning. Med vilken framför derättsom
kollektivets åsikter Visst skall vi utkräva och visst skall vi värnaansvar

sjösäkerheten, jag övertygad det kanär på andraom görasattmen om
Och hur hjälpersätt. det alla dem, oftast kvinnor, får gå frånsom nu

hus och hem, vilket har blivit realitet ...".en

6.4 Gemensamma förhandlingar
Det viktigt jag mitt stöd åt förhandlingar.attvar gav gemensamma
Detta skedde mina i tidigare avsnitt omnämnda meddelandenettgenom
till samtliga kända anhöriga den 16 november och den december14
1994 och det till landets samtliga advokatbyråer, gick den 28utsom
november 1994. Det skedde vid många samtal,även ochmöten
sammankomster. framhöllJag ofta, den sitt handlandeatt som genom
stjälpte uppgörelse med Skuld skulle dra på sig mycketen ett stort
ansvar.

Det blev också så SEA avstod från aktioner skulle kunnaatt fåsom
sådana verkningar och lät förhandlingarna ha sin gång. Henning
Sjöström och honom åtföljande advokater från Juristhuset ocksåsyntes
undan för undan dämpa sin opposition den samlade bedömningenmot

jurister engagerade i saken.av som var
Tanken på förhandlingar fanns från början, ehuru dengemensamma

hos många inte tagit klar form. Den Internationella stödgruppengenast
hade tidig kontakt med den norske advokaten Espen Komnaes, varitsom
engagerad på de skadelidandes sida i uppgörelsen med Skuld efter
Scandinavian Starolyckan 1990.

Den 21 november 1994 samlades på Arlanda antal advokater frånett
Estland, Norge och Sverige tillsammans representerande 250närmare
dödsbon och några överlevande. Ordförande advokaten Jan Fenger-var
Krog, Falun. Närvarande också ledande företrädare för de tvåvar
nationella stödgruppema.

Vid berättade advokatmötet Komnaes sina erfarenheter från denom
tidigare uppgörelsen. Jag redovisade min uppfattning grupptalanatt en
Class Action den form borde använda. Förutsättningar ochvar man
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svårigheter gicks igenom. beslötMan så bildaatt en gemensam
förhandlingsdelegation och den skulle ledas advokaten Komnaesatt av
biträdd norsk advokat, øystein Ore.av en annan

delegationenI ingick vidare advokaterna Harras Lään och TarkAare
från Tallinn, Estland de svenska advokaterna Ardhe, Uppsala,Matssamt
och Karin Grauers, Peter Lindskog Christer frånMagnegård, allasamt

ÖvrigaStockholm. engagerade advokater kom ingå i referens-att en
ledd Fenger-Krog.grupp av

förhandlingsdelegationDenna gick till verket siglåtautan att
allvarligt Trots många svårigheter och för-störas. gickstötestenar
handlingsarbetet raskt framåt och redan den januari3 1995 kunde Skuld
lägga fram sitt ersättningserbjudande. återfinnsDet bilaga.som

Skulds delFör det viktigt få möjliga tillanslutningstörstaattvar
uppgörelsen. krävdeMan 90-procentig anslutning från de ersättnings-
mässigt gynnade kategorierna, makar och samboende, barn ochmest
överlevande. de förhandlandeFör advokatemas del det viktigt, attvar

skulleersättningen i varje givet fall bli högre vad utfallet skulle haän
blivit vid vanlig reglering under svensk skadeståndsrätt.en

sinI nämnda redogörelse i Advokatsamfundets tidskrift skriverovan
advokaterna Ardhe och bl.a.:Magnergård finns"Det ingen färdig modell
för skadereglering efter svåra olyckor med skadelidande.antalett stort
Våra erfarenheter från Estonia dock det viktigt med snabbtär äratt ett
förhandlingsresultat och det viktigt skapa trygghet för deäratt att
skadelidande. Många skadelidande har uttryckt sådan trygghetatt
skapades tillsättning Peter Nobel, insatser haft storgenom av vars
betydelse för skapa fungerande förhandlingsmodell förochatt atten
komma fram till snabbt forhandlingsresultat. erfarenheterVåraett är
vidare svenska myndigheter, institutioner och enskilda kommitatt som

skadelidandei kontakt med skadelidande biträtt förhandlingsgruppen och
på föredömligt sätt."ett

6.5 Skulds erbjudande

Erbjudandet, bilaga, också bindande vid-avtal,är ärse som nu en
areutveckling det låg till förgrund uppgörelsen efter påbrandenav som
Scandinavian Star.

byggerDet på indelning de skadelidande i tio kategorier elleren av
ibland med undergrupper alltefter den skadelidandes släktskapgrupper

eller anknytning till den omkomne. överlevande.Grupp 10 deärannan
För varje eller Undergrupp utbetalas schablonbelopp, såettgrupp
beräknat det ligger högre vad det skulle ha blivit enligt svenskänatt
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skadeståndsrätt. Räkneexempel för kämfamiljer också totalger en
ersättning, ligger långt sjölagens maximeringar, liksomöver densom
totala ersättningssumman kommer ligga långt sjölagensöveratt
totalmaximering.

finnsDet särskild säkerhetsventil.även Om nämligen någonen
skadelidande kan visa, de beräkningsgrunderatt använts gentemotsom

skadelidande skulle högre utfall, så kan krav tilläggser-ettannan ge
sättning riktas Skuld.mot

Som tidigare påverkas ersättningarna intenämnts ersättningav som
den skadelidande fått från håll.annat

Ränta utgår gällande diskonto från den decemberutöver 1 1994 till
dess betalning skett. Ersättningsbeloppen gäller i svenska kronor med
viss värdereduktion inom några för skadelidande, bosattaärgrupper som
i länder med väsentligt lägre levnadsstandard den svenska.än

Acceptfristen till den 20 1995. Som krävdessattes nämntsmars ovan
90 anslutning från 1-4, maka, make eller samboprocent samtgrupperna
barn till 21 år och 10, de överlevande. skulleDessaupp grupp
150.000 kronor med ställa krav vidrätt tillkommandeattvar nya senare
besvär.

Som brukligt vid skaderegleringar, får deär så godtarsom upp-
görelsen också förbinda sig betrakta den slutlig uppgörelseatt som en
i för allt.ett

Det innebär, ingen ingått avtalet därefter kan kravatt motsom resa
Skuld eller rederiet, går eller vid sidan vad deutöver till-som av
försäkrats i det accepterade erbjudandet. jagSom påpekat, så innebär
detta inte något hinder väcka talan tillverkare,mot att t.ex. mot
sjöfartsmyndighet eller kan komma vållande tillattannan, som anses
katastrofen.

Uppgörelsen framstår väl genomarbetad lösning desom en av
ekonomiska frågorna och strikt ekonomisk fördelaktigsynpunkt förur
alla Den snabbhet varmed den arbetades framparter. också någotär
övervägande positivt.

Ändå det besvikelse för några, inte såg sin och sinvar en som sorg
förlust på värderade däri.rätt sätt Detta gäller särskilt föräldrar till
omkomna barn i 7 och några med särskilda anknytningargrupp personer
i Visserligen blev deras ersättningar mycket högagrupp om man
jämför med vad enligt svensk praxis utdöms i jämförbara fall. Detsom
har redogjorts för detta Man måste dock inse, förlustenatt ettovan. av
barn generellt tillhör de allra svåraste. då känna,Attsett att man
något inte räknas anhörig,sätt kan det svårare.nära göra ännusom
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6.6 Debatten med Juristhuset

Tiden mellan erbjudandet i början januari och till acceptfristensav
utgång den 20 1995 blev spännande, särskilt i början. Skulle denmars
90 procentiga anslutningen nås Man såg i andanom förhandlingar med
Skuld för det fall, kom i närheten, inteatt ända fram.man men

Jag nåddes oroande underrättelser, vissa jurister avråddeattav
anslutning och i stället tillrådde de skulle få fullmakt föra fortsattaatt att
och förhandlingar eller De estländska advokaterna inya process.
förhandlingsdelegationen liksom styrelseledamöter i den Internationella
stödgruppen rapporterade, livlig sådan verksamhet pågick iatt ävenen
Baltikum.

framstodDet för mig mycket angeläget innan det föratt sentvar
vad jag kunde för hindragöra vad jag såg hotatt för deett motsom en

drabbade viktig uppgörelse. fannsDet enligt mitt saken ocksåsätt att se
anledning ifrågasätta såväl kunskaper,att omdöme och motiv hossom
dem, på detta försökte kullkastasätt uppgörelsen. det läget gickIsom
jag i offentlig debatt. Beslutetut så viladegöra också på bedöm-att
ningen, det bättre få offentligatt och rejäl diskussion i dessaattvar en
frågor i början acceptfristen i slutet. skulleän Det demav ge som
berördes Skulds erbjudande bättre möjligheter till samladav en
bedömning, frågeställningarnaän efter ha legat och skulleattom pyrt
blossa i meningsmotsättningar,öppna tidpunkten förnär avgörandeupp
beslut låg nära.

Dagens Nyheter publicerade sin debattsida den 18 januari 1995
artikel, redaktionen den generaliserande rubrikenen som av gavs

"Jurister lurar anhöriga". densammaI redogjorde jag för bakgrunden och
varnade nämnande för jurister,utan inte grundade sina rådnamns som
på erforderlig undersökning gällande eller andra avgöranderåttav
omständigheter. Generellt tillrådde jag i artikeln, skullesett att man
godta Skulds erbjudande. Avsikten offentligt, klart och tydligtattvar

jag för min delsäga stod i denna fråga.var
Motangrepp kom i artikel, "Oskäligt bud till Estoniaoñrensen

anhöriga" under Svenska Dagbladets Brännpunkt den 31 januari
signerad Henning Sjöström, Chefsjurist, Juristhuset, Johanochav
Lindbo, advokat där, med kritik mig och mina ställningstaganden.av
Den bemöttes mig på ställe den februari5 under rubrikenav samma
"Vilseledande tokerier". debatteradeJag med Lindbo i TVäven
Stockholm i Godmorgonsamt Sverige i TV Därutöverprogrammet
förekom tidningsintervjuer med båda sidor under denna tid.

Professom i sjörätt vid Göteborgs universitet, Tiberg,Hugo bidrog
med analyserande och informativ artikel i Svenska Dagbladet den 11en
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givnastjälper detdenslutsats blev,februari 1995. Hans att som
Härefterotjänst.evigsina klienterriskeraröverbudet göraatt en

följa för i sak-lättsäkert intedebatt,avstannade denna attvarsom
för debästhandlade vadfrågorna oinvigda, som varommen som

fickinteJuristhusetSammanfattningsvis kanskadelidande. sägas att
antagandeomintetgöraansträngningar,något stöd för sina ettatt av

ocksåderas klientersigSkulds erbjudande. visadeDet antogattsenare,
Estland ochiuppmärksamtföljdesbudet. här debatten ävenDen

inverkanlugnandeavslutning hadeestländska massmedia. ävenDess en
där.

deinformeraverksamhet medi livligadvokaternaSamtidigt attvar
upptänkligaerbjudande och allaSkuldsinnebördenskadelidande avom

sammanhanget.aktuella ifrågor, blevsom
denNorrköping 19imed anhöriggruppeninfonnationsmöteEtt

fungerande samarbetevälanföras exempeljanuari kan1995 ettsom
skadeli-deförhandlingsdelegationen och den påmellan orten varsom

medverkade advokatenmigTillsammans medombud.dandes juridiska
åtskilliga anhörigaföreträddeförutom hanChrister Magnegård, attsom

förhandlingsdelegationen. Dessutomdrivande ivarit deäven en av
företräddeRolf Lindeberg,Norrköpingsadvokatenmedverkade ensom

MagnergårdNorrköping.familjer iandel de omkomnasmycket stor av
och enskildheteruppbyggnaduppgörelsensklargjorde föreslagnaden

skiftandeklientersi sina mångaväl insattunder Lindeberg,det att
frågor ochoch formulerakunde fångaförhållanden utmärktpå sättett

ägdeLiknandeinformation.utmärktDet möten runtrum omsvar. var
landet.i

skulledet helaförhoppningama,acceptfristenslutetI växte attav
i lås.

Uppgörelsen6.7

Skulds Stock-vidtog påden 1995Vid acceptfristens utgång 20 mars
formulär fråntusentalsigenomvidlyftigt arbete gåholmskontor attett

meddelandefått erbjudandet. 31alla anhöriga Dende kända marssom
Assuranceföreningenerbjudandet ochSkuld, 98 attprocent accepteratatt

avtalet. Skuld hardärmed bundnaskadelidandeSkuld och de avvar
intebekräftat, dessa 98under handdärefter procentäven att avser

krävdes allaanslutning90-procentigfrån vilkaendast de utangrupper,
nationali-samtliga allaanhöriga i Sverigeoch endast utan avgrupper

teter.
uppgifter,allagrundvalinnefattade beräkningar påfasNästa somav
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gjordabekräftelseracceptformulären de skadelidandes pålämnats i samt
utbetalningar-därefter kunde påbörjaersättningsberäkningar. Först man

genomförda den juni 1995. Detenligt avtalet skulle 19na, som vara
beträffande anknytningar,fanns komplikationer i form oklarheterav

okändaersättningskrav i sig. Tidigareuppehållstillstånd liksom
registrerade.skede kunnat bliersättningsberättigade har först i ett sent
försäkrings-därför fördröjda, såvälNågra utbetalningar blev men

mitti slutet juni, dågivarsidan bland advokaterna ansåg sigman avsom
betalningarnaläget under kontroll. Sedermera haruppdrag avslutades ha

verkställts.
medordnathar vidare för de skadelidande, önskat detSkuld ensom

kapitalförsäkring för och säker förvaltningutländsk tryggatt avge en
utfallit.de i många fall höga belopp, som

fall vållat svårigheter. Detadvokatarvoden har i någraFrågor om
detbl.a.finns dock goda mekanismer för arvodesprövning genom

sinaAdvokatsamfundet jämliktkostnadsfria skiljeförfarande, som
erbjuder.stadgar

inteanhöriga harErsättningama till omkomna besättningsmäns
tiden.omfattats mitt uppdrag. frågan drog dock påDen utav

ställertill uppgörelsen med Skuldminst den anslutningenInte stora
sketttillkomsthistoria särskild belysning. härden och dess i Det somen

efter masskatastro-kan knappast förbigås vid framtida skaderegleringar
fer.

deavslutande notis Skuld påSom nämnes, att namnetvar en aven
fomnordiskaSkuld, i denUrd, Verdandi ochtre somnomoma,

och människorsmytologin vid världsträdet Yggrasils avgjorde gudarsrot
Skuld i samband med verbforrneröden. Tidigare ville sätta namnetman

framtidens"skall" pluralis "skola" och menade, Skuldeller att varsom
forskning från härledning.avstår sådanSenare ennoma.
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Vad de anhöriga7 säger

Varför intervjuer7.1

förträffat företrädareUnder uppdragets gång har vi i olika sammanhang
och medlemmar i de olika anhörigföreningama. Därigenom tror oss

deha fått god bild allmänt fungerat framför allthur deten av mera
olyckan: Borlänge, Uppsala,varit särskilt drabbadeorter som av

m.fl. fick prägladeNorrköping Vi intryck det på dessaett att orter,av
information medEstoniakatastrofen, blev ganska väl sörjt med ochav

hjälp och stöd olika slag.av
naturligt ställa frågan hur det såg i andra delarDet att ut avvar

Vi markerade delandet, på inte hade antal drabbade.orter ett stortsom
deanhörigas bostadsort Sverigekarta. illustrerade välKartan atten

landet.de berörda olyckan fanns utspridda helaövernärmastsom var av
utgick.Stora koncentrationer fanns de från vilkaorter gruppresor

ifanns hela Sverige, i varje län ochMen anhöriga spridda över
fanns iåtminstone landets kommuner. Anhöriga från Skurup130 av

söder till Gällivare i i till Strömstad ioch från Gotland väster.östernorr
olikaAnhöriga kontaktade direkt med frågor och problem avoss

slag. fall inte knutna till någon anhörigföre-l många dessa anhörigavar
ning. föreföll akutaFlera ha det bekymmersamt. Några hadeatt

medekonomiska eller praktiska Andra behövde talaproblem. någon att
i möjligenallmänhet. dessa representativa detVar Varstörsta personer

ochså anhöriga i landet krisgrupper, stödföreningarpåatt ute orter utan
liknande och i såi allmänhet befann sig i situation andra,sämre änen
fall, vad de utanfördet stod saknadevar som

Skullefrågor oroade, hur skulle vi få dem besvaradeDessa men
fråga ellerkommunerna direkt, eller kanske församlingarna,man

förloratvårdcentralema Skulle dessa alls känna till alla på orten som
frågade huranhöriga vid Estonias förlisning Och dem,om man nu

objektivt värderaskulle bli skulle handla sinaDetsvaret att egnaom
insatser.

ochVi dessutom många kommuner, landsting, myndigheterantog att
sinkanske församlingar skulle utvärderingaräven göra egna av

krisberedskap i samband Estoniakatastrofen.med



Vad de96 anhöriga säger SOU 1996:189

Detta ledde fram till vi skulle fråga anhörigaattresonemang oss
direkt. Vi skulle be dem själva berätta hur det varit efter katastrofen,att
inte i enkät i serie intervjuer.utanen en

Allteftersom tiden gått har vi tyckt få ytterligare skäl låta deattoss
anhöriga komma till tals direkt. Som röd tråd "eftermälet tillen genom
Estoniakatastrofen" löper nämligen uppfattningmånga anhörigas att
saker och ting skett deras huvuden. intervjuer skulle deGenomöver
anhörigas erfarenheter, iakttagelser, förslagsynpunkter och kunna
förmedlas direkt.

tydlighetensFör skulle vill jag markera vad återges i detatt som
följande framfördafritt ord från enskilda och sammanställningarär ur
intervjuerna. Mina reflektioner och kommentarer finns i särskildaegna
avsnitt.

Betänkligheter intervjuermot

skall vi hade vissaDet betänkligheter inför kontakta desägas att att
anhöriga direkt. Frågor kan riva och och utlösa reaktionerupp oroa som
inte kan förutses. Intervjuerna skulle genomföras vid tidpunkt efteren
dödsfallet då erfarenhetsmässigt många sörjande har detattvetman
särskilt svårt. anhörigeDen skulle kunna befinna sig i skedeett av
sorgearbetet då han eller hon inget önskadehellre bli lämnadän att
ifred. Under hela våren gick det knappast dag rubriker-95 utanen nya
med anknytning till Estonia. Skulle vi komma denspäatt oro som
många kanske kände Vi vägde för och stod klart viDetemot. att om
skulle kontakta anhöriga det försiktighet.måste ske med Vi måstestor

dem ordentligt förmed rådrum fundera de villigaöveratt attge om var
ställa upp.

Efteråt kan vi de anhöriga visat beredvillighet berättasäga att atten
förvånat. Vi från förklara dennaavstår söka öppenhet.nästan attsom

7.2 Tillvägagångssätt

Vi utgick från de listor RPS upprättat.som
klartDet vi måste begränsa inteantalet intervjuer,stor att annatom

tidsskäl. Efter viss diskussion kom fram mellan ochvi till 25 30attav
intervjuer skulle genomföras. Därigenom skulle kunna åstadkommaman

godtagbar geografisk spridning i fråga de anhörigas bostadsort.en om
Detta antal intervjuer naturligtvis lågt i förhållande till det totalaär

antalet anhöriga. Vi sade emellertid det inte skulle menings-attoss vara
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fullt söka något slags representativitet. skulle komma framDetatt som
i intervjuerna knappast något statistiskt mätbart. Ambitionen skullevar
inte kunna heltäckande bild, förmedla intryckvälatt attvara ge en men
från enskildadrabbade del landet.över storen av

eller mindre slumpmässigt letades anhöriga fram efter regionalaMer
kriterier. sökte därtill efterVi olika kategorier anhöriga makar, barn,-
föräldrar, syskon Vi försökte också få jämn könsfördelning blandetc. en
de intervjuade.

anhöriga tillfrågades totalt. dem önskade inte medverka28 En av
med hänvisning till hon just anhörigbesvarat enkät. Enatt en annan
förklarade först villigsig ställa visade sig fåsvåratt tagattupp, men
på. Inalles intervjuade vi således 26 personer.

Vi började med skriva till myckethem den enskilde. Vi beskrevatt
kortfattat syftet intervjun.med Vi skulle återkomma telefon inom enper

för intresse tidvecka fråga fanns delta, och i så fall bestämmaatt attom
för fram.samtal längreett

samtalen genomfördes under period drygt tvåMerparten av en av
eftermånader med början i mitten dvs. knappt halvår1995, ettav mars

katastrofen. flesta intervjuerna genomfördes våratelefon, två iDe per
lokaler departementet och intervjuades arbetsplats.på på denen
Eftersom vi angelägna till den intervjuades önskemålattvar anpassa oss
förekom samtal såväl på kvällstid på och helgdagar.sön-som

Vi utgick från frågefonnulär. frågor denFörst ställdesett om
intervjuade Därefteroch den/de omkomna med Estonia.samt om resan
fick den intervjuade långt berätta detså möjligt kronologisktsom om
första efterhalvåret olyckan från formulärets utgångspunkter. Frågorna

"Vad hände sedan" och det". Vi bad den"Hur äventypenvar av var om
anhörigas synpunkter på vissa särskilda frågor och slutligen någraom

efterallmänna omdömen första halvårethur det hade varit under detom
katastrofen.

början samtalet visste vi i den intervjua-I ingetstort settav mer om
de släktskapet med den omkomne/de omkomna och bostadsadressen.än

visade sig frågeformuläret.svårt strikt hålla sig till DenDet attvara
intervjun blev inte den andra lik. inriktade påSomliga mestena var

fakta flestamedan andra kommenterande och reflekterande. Devar mera
ofta sinahade både positiva och negativa omdömen och motiverade

utförligt. engageradeställningstaganden tydligt vissa frågorDet attvar
framförstarkt, allt den bärgning ellerom

kortaste intervjun minuter, den längsta drygtDen 40 uppemottog
fyra timmar.

Under samtalets fördes anteckningar. skrevs sedangång Dessa rent
och till fick lämnaskickades den intervjuade möjlighet attsom
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ändringar.tillägg ellersynpunkter, göra
beredvilligamycketintervjuadederedan attVi har nämnt att var

synpunkter.delge sinaberätta och oss
citationstecken.medmarkerasDirektcitat

intervjuadedeAllmänt7.3 om

anhöriga.förlorat 33tillsammanshadeintervjuadeDe 26 personerna
har förlorateller fd make,make/samboElva hade mist etttre personer
syskon, däravochbåda föräldrarnaellernio denbarn,vuxet etttreena

desambo. Fleraoch brorsonssvägerskai fall ävenett avenen
omkomna. de 33bland de Avoch bekantaintervjuade hade även vänner

saknade.döda,påträffadeomkomna restentre varvar
Malmö i söder.i tillfrån Hudiksvallintervjuade bosattaDe norrvar

rymdeYrkesmässigtinklusive Uppsala.storstadsområdenNio bodde i
ochoffentliganställdaoch arbetare,akademiker, tjänstemängruppen
denoch arbetslösa. Istuderandeegenföretagare,privatanställda,

Sverigestvärsnittkan demeningen sägas representera ett vuxnaav
dock inteingickomkomnaeller bland deintervjugruppenbefolkning. I

påtagligtför övrigtutomnordisk härkomst. Det är attnågon person av
dömabosattafå Estonias i Sverigeså attnamnet varpassagerare avav

sådant ursprung.av
ellerstudieresaellerkonferens-deltog iomkomnaTolv de enav
ellerfrån Borlängepensionärsgruppematillhörde någonSjuliknande. av

Två omkom-nöjesresa.turist- ellergjordeNioNorrköping. enpersoner
ledsagadeombord,lastbilchaufför medaffärsresa, enen varna var
omkomnaoch defartygetuppgifter påmed särskilda avenen person

ombordanställd.var

informationenförsta7.4 Den

september 1994.den 28i detalj onsdagenmindesAlla intervjuade
livet igenom.kvarskulleminnesbildemasadeMånga stannaspontant att

ochförsta gången,olyckanfick hörafrågade och hurVi när omman
därefter.de dagarnahände undervad närmastesom

hördeförstStockholm,ikvinna bosattde intervjuade,Den somenav
efter kl. 2.00.telefonsamtal från Norgeväcktesolyckan straxettom av

Estoniaradion hörtnorskapå denhennesDet attsvärmor somvar
vanligadetdär gickradion,sjunkit. natt-Hon genastsatte men

nyhets-radion vidilästesnyhetstelegramDetprogrammet. uppsom
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sändningen kl. 2.00 upprepades förräninte vid nyhetssändningnästa en
timme senare. Så hon fått samtalet från ringde tillNorge kvinnansnart
den svenska Sjöräddningen, inte hade hört något olyckan.ännusom om

ringde också till denHon finska sjöräddningen. Vi det första samtalet
visste ingenting Estonia, vid det andra bara någonting häntattman om
med båten. Enligt vad kvinnan berättade sade sig inte heller Stock-
holmspolisen ha hört något olyckan hon ringde dit. börKlockannärom
då ha varit mellan 2.30 och 3.00.

vanligaDen bilden vid uppvaknandet till klockra-är attannars man
dion hörde nyheterna Estonias förlisning, de flesta någon gångom
mellan kl. 5.30 och 7.00. Många sade förstde inte riktigt förstod vadatt
det hade hänt, det otänkbart färja skulledetta slagattvar som var en av
kunna sjunka. Många tänkte också måste ha räddats.att passagerarna

flesta inte säkraDe det just Estonia den anhörigevar om var som
Östersjön".med, "Det går så många färjor på de intervjua-Enrest av

de under flera timmar efter det han hört olyckan förvissadattvar om
hustrun inte med, eftersom han utgick från hon skulleatt attom var

flyga hem. förstDet efter efterforskningar på hustruns arbetsplatsvar
han insåg katastrofen kunde honom personligen.röraattsom

Meddelanden nyhetssändning i hade radion.TV gåttextra överutom
allaNästan direkt efter hörtTV ha radionyhetema. "jaktEnsatte att

infomiation"på igång. den anhörige allsVar med ombord Fannssatte
hon eller han med bland de räddade

febrilt telefonerandeEtt påbörjade. ringdeMan på de nummer som
visades TV-skäimen till Estlineterminalen och till Stockholmspolisen.

ringde föreDe 7.30 verkar ha kommit fram. Därefter försökensom var
i allmänhet förgäves. Antingen det eller så linjen heltupptaget,var var
blockerad. kom framDe till polisen fick lämna personuppgifter.som
Många ringde till polismyndigheten på vissa distrikt vissteIäven orten.

fortfarande kl. ingenting7.00 olyckan.man om
kvinna liksomEn de övriga hört olyckan på morgonnyheter-som om

då känna till hon hade anhörig med båten fickutan att attna en
beskedet vid 12-tiden. omkomne ingickDen i Statoil-gruppen. Företaget
hade redan tidigt på kontaktat anhörigsiprästenmorgonen en annan
hemförsamling och bett framföra budet. Därigenom fickprästen även
kvinnan Nästan omgående utsågs också kontaktman för henneveta. en
inom företaget.

deDen intervjuade nåddes infonnationensist olyckanav som av om
militärövning. Under morgontimmama hade han hört lite dunklavar

uppgifter bland soldaterna farjeolycka. höllHan mönstraattom en
vid lunchtid onsdagen, regementschefen underrättade honomnärav

hans med ombord. Det samboattom mor var var mannens som
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kontaktat regementet.
Hoppet få information via polisen eller färjetenninalenattom

verkade för de flesta ebba ganska Många hade intrycketut TVsnart. att
låg fore frågai uppgiftersteget räddade ochom om passagerare,
saknade. Någon beskrev det så blevTV "den tryggheten" underatt stora
det första dygnet.

Familjemedlemmar, släktingar och började också ringa tillvänner
varandra. Man samlades hemma hos någon de anhöriga, därav
telefonerandet fortsatte. De redan kommit till arbetet återvändesom
hem. Mera långväga familjemedlemmar sig första plan eller tågsatte
hem. fleraDet beskrev hur inom loppet timmar 15-20ettvar som av par

hade samlats hemma familj, släkt, ochvännerpersoner grannar.-
Inforrnationsläget präglades kaos. Telefonen gick TV stodav varm,
med sina upprepade nyhetsuppläsningar. Somliga upprörda, andravar

några apatiskagrät, och andra effektiva och systematiska i sittvar var
sökande efter information.

De flesta uttryckte tacksamhet ha detta stöd i denöver att nära
kretsen. En förlorade sin hustru tyckte dock det påattman som gottvar
och "Visst det bra med stöttning,ont, behövde lugn ochvar men man

också."ro
Det första dygnet beskrevs många fasansfullt. vissteDe attav som
katastrof hade inträffat, de visste inte den anhöriga hadeen men om

följt med båten till bottnen eller ibland inte hon eller han hadeens om
varit ombord. För många skulle det dröja länge innan de fick klarhet.än

Det slående hur mångaär ändå snabbt hade gjort sig bildsom en av
sonen/dottem/maken/fadem skulle klara sig eller inte. "Min pojkeom
så duktig och klartänkt, visst skulle kan höra till de räddade." "Vivar

insåg vår pojke inte skulle klara det". "Inte skulle minatt gamla mamma
kasta sig i det mörka havet och sedan sig i flotte, honta upp en som var
så rädd för vatten."

För några de intervjuade klarades det redan i tidigt skedeutav att
den anhörige befunnit sig ombord. Det gällde framför allt vissa av

pensionärernagruppresenärema, från Borlänge. Det dröjde dockt.ex. till
onsdagen innan rederiet kundesent bekräfta nämndemännen frånatt

Uppsala med ombord. En anhörig befann sig Estlinetermina-var som
len berättade denna inte fanns med denpåatt passagerarlistagrupp som
rederiet på onsdagseftenniddagen publicerade fullständig.som

Anhöriga till skulle enskilt eller i mindrepersoner som resa grupp
hade i flera fall särskilda problem. De barnen till äldreettvuxna par,
bosatta i södra Sverige, osäkra föräldrarna med ombord.var om var

kundeDe goda grunder biljetterna hade köpts i Upp-anta att
salatrakten. De ringde till flera resebyråer i området, och "fickrunt
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vid det fjärde telefonsamtalet.napp" Därmed det inte desagt attvar
kunde från föräldrarnautgå med just den Såpå häratt turen.var
småningom kunde de kontakter i fåEstland bekräftat attgenom
föräldrarnas bil hade körts frånombord Tallinn-terminalen tisdags-på
kvällen.

äldre omkomEn hade tisdagskvällen ringt från båten påman som
sin mobiltelefonen. intervjuade beskrev hur såDen detta samtal
småningom blev "skröna" i hans hemtrakter. skulle medanMannenen
båten höll på sjunka ha ringt från sin hytt och kallat på hjälp.att

intervjuade beskrev hur de hoppades hurDe i det längsta, men
hoppet ebbade allteftersom på räddade publicerades. fickManut namn
sluta sig hur det förhöll sig, ficktill ingen bekräftelse.men man

Två familjer befarade tillsammansde hade förlorat fyra anhöriga.att
listorna räddadeNär klara på onsdagskvällen fanns ingen deöver var av

fyra med. Tillsammans begav sig de anhöriga till psykmottagningen på
lasarett hade särskild beredskap för Välderas skull.ortens som

ditkomna fick de telefonsamtal. de fyra, hadeEnett av en ung man,
räddats ombord på Finlandsfärjoma. hade inte tillåtitsHan atten av
meddela sig därifrån eftersom telefonlinjema måste hållas Deöppna.
övriga hade omkommit.tre

fallI några eller polis denpå sig hem tillprästtog atten en
dödes familj sedan de officiella listorna räddadeochöver passagerare

i något fall redan dessförinnan. måste ni från"Nu utgåupprättats, att
död".NN initiativ uppskattades de intervjuade.Dessaär av

En anhörig berättade listorna iJakobsgårdennär sattesom upp
Borlänge. förslagPå enskild polisen dit sin förstämpelsatte attav en
listorna skulle få auktoritativ prägel.en mer

Flera de intervjuade beskrev just avsaknadenattav av en mera
formell och auktoritativ bekräftelse dödsfallet gjorde det ännu
svårare. fickMånga inget besked inamnlistomautöverannat -
tidningarna beslutet dödskrivning docklångt Detän om senare. synes-

betraktade dödskrivningen forstartpunkt attsom om man mera som en
kunna igång med boutredningen och andra praktiska angelägen-sätta
heter konstaterande dödsfallet.än ettsom av

Någon kände fortfarande flera månader efter katastrofen detatt var
otänkbart sälja moderns hus, "hon tillbaka".skulle kunna kommaatt
En berättade hon fortfarande tänkte det helaatt ettattannan var
missförstånd, hade i själva verket sig längregett utmannen resa.en
Andra berättade drömmar där deras kära kommer tillbaka.om
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7.5 Estlinetenninalen

Tre de intervjuade besökte själva Estlinetenninalen, andra hadeav
anhöriga eller där. De intervjuade ungefärvänner som var ger samma
bild. Tenninalen gjorde kaotiskt intryck dem.på framstodDetett som

ingen hade någon riktig kontroll läget. visste inteMan alltidöverom
anhörig och funktionär. sökte sig dit förDevem som var vem som var

information, det föreföll dem de skulle fåttatt vetamen som om
de hållit sig till TV. Under de första timmarna fanns enligtmera om en

de intervjuade inte TV på plats. informationDenav ens en som
lämnades från rederiet "oorganiserad" och inte särskilt lugnande.var
Med jämna mellanrum meddelades besked skulle lämnas inomatt en
timme, tidpunkten sköts gång på gång eftersommen upp namn
saknades. listornaNär slutligen klara långt in eftermiddagenpåvar var
tanken informationen skulle lämnas individuellt. Detatt var en ung
pojkes förslag ordnade med kölappar. Den de intervjuadesom man av

hade sin anhöriga i nämndemannagruppen från Uppsala lämnadesom
terminalen eftermiddagenpå oförrättat ärende" helasent gruppen-
hade saknats rederiets officiella passagerarlista.

Omdömet från de intervjuade det inte särskiltatten av var var
välorganiserat på tenninalen och hanteringen ganska tafatt. Enatt var

hade intrycket de anhöriga samlade rederietsatt änannan var mera
personal.

En besökte terminalen och kriscentret i närheten ganskaman som
onsdagskvällen förvånad svårigheterna få vissasent över attvar

allmänna besked vad gäller omkommen inte påträffas,om som om en
han ansåg polis och borde känna till detta inte minst medprästeratt
tanke på Jan Hewelius-olyckan några tidigareår och på frågornaatt
borde ha ställts åtskilliga gånger under dagen. ocksåHan kritisk tillvar
den bristande samordningen. Trots han lämnat namnuppgifter tillatt
polisen på hade rederiet fortfarande på kvällen inte uppgiftmorgonen

hustruns hellerInte noterade hansnågon han efteråtnärom namn. namn
kom till kriscentret i närheten. Det först efter påpekande devar som
skrev hans på liten lapp.ner namn en

7.6 Krismottagningar

De första dagarna

deAv intervjuade26 besökte många, stycken,17 något slag av
krismottagning under de första dagarna efter olyckan. Dessa "mottag-
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kommunalaolika vissa fall detningar" hade ganska karaktär. I var
sjukhusaktiverades, i några fall detkrisgrupper så säga ettatt varsom

lågdet initiativoch i andra falltog spontanaemot sommerasom var
bakom.

BorlängetraktenNorrköpings-, Uppsala ochIntervjuade bodde isom
respektiveinomhade samtliga besökt den krismottagning upprättatssom

hänvisadesEstlinetenninalen i Stockholmkommun. Några besöktesom
anslutning till terrninalen. Entill krismottagning inrättats i näraen som

Södersjuk-särskilda avdelning påuppsökte den emottogperson som
församlingshemmet där,huset i Stockholm. Boende i Visby besökte en

kriscentrumtillbringade mycket tid i Pingskyrkansanhörig i Jönköping
rad.prästgården flera dagar ioch anhörig från Ramsberg besökteen

eller StatoilgruppemaAnhöriga till ingick i Ericsson-personer som
bildats inomblev omgående kontaktade de krisgrupperganska somav

Bådainformation och stöd.fickrespektive företag och den vägen
Förkontaktmän för varje anhörig.företagen utsåg snabbt eller tvåen -

kris-företaganställda dessa ställdesde anhöriga själva var avsom
företaget förfogande.inom tillgruppen

allmänna informa-i Norrköping deltog så många i deI stadshuset
nödvändigt dubblera Itionsmötena det ibland blev mötena.att att

enligt intervjuads uppskattningJakobsgården i Borlänge ettvar en
infonnationsträffar-hundratal närvarande vid de särskilt utsattapersoner

na.
bildende anhöriga beskrev krismottagningama fickNär av enman

poliser,sig i lokalernamängd med olika uppgifter rörsompersoner -
för kommunen,psykologer,läkare, kuratorer,präster, representanter

föreningnågon frivilligorganisation och den arrangerat resan,som
ochm.fl. antal drabbade kommer går. ManServeringspersonal Ett stort

träffar kanske någon bekantsitter och samtalar liten stund, somenner
kuratorockså förlorat anhörig. talar med ellerhar Man präst enen en
allmäntkaffe och med påhalv- till timme, dricker lite är etten en

informationsmöte.
första dagarnaPingstkyrkan i Jönköping deltog redan under del

katastrofen. berättadenågra elever från bibelskolan överlevt De omsom
värdesattes mycket anhörigsina upplevelser. initiativDetta somav en

förlorade sin i olyckan.son
mycketkrismottagningama dessa dagarallmän iakttagelseEn är att
for denfungerade "informationscentraler". Polisen stod i allmänhetsom

dvs. i frågainformation gällde själva olyckan, senaste nytt omsom
också forpassagerarlistor och förteckningar räddade,över meramen

villesig för ochpraktiska tydligt många oroadeupplysningar. Det är att
saknadessaker: jag i denha besked mycket konkreta Kanom
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bostad skall jagHur hyran betald Kan ha begravningveta ärom man
fast den dödes kropp inte har hittats

Någon påpekade människor betedde sig mycket olika påatt
krismottagningen. Somliga verkade "helt hysteriska", andra "kolugna".

intervjuadEn hade intrycket och kuratom minst likaprästenatt var
chockade de anhöriga.som

De vi talade med hade inte vistats någon längre sammanhän-som
gande tid i samlingslokalen. De återvände dock med jämna mellanrum
åtminstone under den första veckan.

En besökte kriscentret i Värtahamnen på onsdagskvällenman som
beskrev det hela "lite valhänt och töntigt". Präster och representan-som

för frivilligorganisationerter sittande vid olika små bord, "Dettog emot
gällde välja ville tala med". Som tidigareatt hanangettsvem man var
kritisk till han inte kunde få på det vid det laget bordeatt hasvar som
varit ganska elementära frågor.

Krismottagningarnas fortsatta roll

Verksamheten i kriscentrema i allmänhet ha pågått veckor.ettsynes par
förstaDe dagarnas där uppgifter döda, saknademöten och räddadeom

stod i fokus avlöstes träffar med information. Detsortsav en annan
gällde försäkringsfrågor från försäkringsbolagt.ex. representanternu -
och försäkringskassan kom till frågor dödförklaring,mötena om om-

Ävenboutredning och arvskifte fackliga deltog pårepresentanterm.m.
vissa håll för reda frågor de kollektiva försäkringarna.att ut om

De företagsanknutna krisgruppema skulle hand anhörigata om som
spridda flerapå Både inom Ericsson och Statoil hölls underorter.var

hösten några i Stockholm förmöten samtliga anhöriga.
På några ställen initiativ till bilda samtalsgrupper.tog Detattman

föll väl på vissa platser inte på alla. I Ramsbergut övergick demen
"Öppnaförsta veckomas iHus" prästgården till samtalsgrupper för de

anhöriga, ledda och psykolog tillsammans.prästen Påav en en annan
ansåg däremot den anhörigeort samtalsgruppen meningslösatt var

eftersom frågor praktiska ting avhandlades därtypsamma av om som
på Efter några ebbade detstorrnötena. helamöten ut.

Det i flera fall också på dessa krismottagningar tankarna påvar som
anhörigföreningar väcktes. börjadeMan diskutera hur skulle gåman
vidare inte polis, kommun, församlingnär m.fl. kunde delta samma

längre.sätt
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på krismottagningarnaintervjuadesDe syn

ha någonstansuppskattadekrismottagningbesökteflesta attDe ensom
liknandeimedoch förinformationsig förvända personeratt samvaro

kännaskönttillvaron". "Detpunkt iblev attsituation. "Det trygg varen
svårighetenförsta dagarnade attIrritationen överbrydde sig."någonatt

krismottagningeninteriktadesvad häntbeskeddefinitivtfå motsomom
funktionärematycksuppfattningenallmännasådan. Den attvarasom

kunde.degjorde såkrismottagningen gott
bra.särskiltupplysningamapraktiskadeansågMånga att var

däremotbeskrevsoch kuratorerpsykologer,Samtalen med präster av
"valhänta".eller"menlösa"lite "tunna",intervjuadeflera som

deidé,och vettigbrakrismottagningenFlera ansåg menatt var en
viktigastedetblandochfamiljeniframhöll det vännernaatt somvar

betonadefleraocksåtiden. attförsta Detdenstödet somvargavs
kvinnaEnstöd kom långtkurativtprofessionelltbehovet somsenare.av

praktiskafyllt medhalvåretdet förstabeskrevförlorade sin sommor
ifatt mig"."sedan komproblem,konkretaoch sorgen

kommadelförtveksammaockså defanns attDet egenvarsom
förstmed sinharsörjande.med andra "Man egen sorg,nogsamman

situation hemma." Ensinklaramåste man,annanegenuppman
institutionaliseradetveksamhet tillkändetill yrket,psykiater mera

derasskall lösaandraintrycketde drabbade"Mankrisgrupper. attger
betonade viktenandra,liksom mångasorgereaktioner." Denne avman,

och defamiljenstödet kan närabästafamiljerelationer. "Detfungerande
ge."vännerna

blivithondetkritisk tilldirektintervjuade sättdeEn varav
blevsade honmake,förlorade sini fråga,behandlad. Kvinna attsom
blevhonansågkrismottagning. HonSödersjukhusetshänvisad till att

denochden kuratorbådekyligt bemött emottog senaresomavsomav
fickhonoch däriplaceradblevhenne. Honhandskulle ettta rumom

fickhjälp honkonkretaenda attdagen. Denhelasitta nästan varensam
ochsköterskorutanför stodkorridorenIringde efter hennes söner.man
tillarbetsschemansinaläggabliskullehur detalade atttvungna omom

likadettyckte kuratorkvällenkatastrofen.följd Framemot att varenav
Kvinnanringalovadegick hem. Kuratom nästahonbra att morgon.

Sjukhusetdå.viktigt justmycketkändessamtalet,väntade somsom
ringde inte upp.

uppförande ianhörigasandrareaktionerocksåVi övermötte
deFleraliknande.ochkrisgrupperolikaträffar inomsamband med av

i sådanadeltagit möten.efter havidaredeltaville inteintervjuade att
demsig". En"hakatalltför mångatyckte bådakvinnorTvå att avupp
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kände hon kommit betydligt längreatt de andra i sittän sorgearbete. En
berättade han och hans lämnatatt sedanman bärgnings-möteettson

frågan börjat diskuteras. "Då fick neurotikema sin chans". bestämdeHan
sig för vända sig till ställeatt för få stöd.ett annat att

När vi i slutet samtalet bad några allmänna omdömen vadav om om
varit bra respektive dåligt, nämnde många krismottagningensom som

mycket positiv. Man syftade då framför allt den information och den
hjälp fick med det praktiska, också på känslansom man attmen av
någon brydde sig. Både Statoils och Ericssons insatser lovordades.

Detta kan jämföras med hur det varit för anhöriga inte borsom
med antal drabbade.orter Någraett hadestort helt allmän bilden annan

hur det varit efter katastrofen. De hade fått redaav på detta mesta
själva. kvinnaEn i västsvensk stad ansåg ingenting fungerat. Honen att
hade ringt både och polis,präst hon tyckte ingen hade brytt sig.attmen
En i Norrlandskommun blev eller mindre händelseman en mer av en
"uppfångad" krisgrupp i kommun, förmodligen därförav en en annan

han låtit sig intervjuas iatt tidning. kvinnaEn också i Norrlands-en en
kommun tyckte visserligen hon hade fått stöd påatt arbetsplatsen,gott

hon kände hon hade fått ordna mycketatt själv.men jämfördeHon sin
kommun med Borlänge. "Där verkar det ha varit bra,egen i minmen
kommun har ingenting fungerat." Hennes omkomna föräldraregen hade

varit bosatta i Uppsala, "men där bryr de sig bara nämndemännen."om
Vi intervjuade också anhörig bosatt i sydsvensk staden utanen

många drabbade. Hans uppfattning det allmänt fungerat bra,att settvar
mycket beroende på goda relationer inom familjen och släkten. Han
hänvisade också till syskonen i sina yrken deatt alla akademikervar- -

vid itu med det administrativaatt ta ochvar initiativ.vana att ta egna

7.7 Anhörigföreningama
Av de intervjuade26 åtminstone 17 medlemmar i någon devar av
stödföreningar fått bidrag regeringen för sin verksamhet. Mångasom av

medlemmar i både lokal och rikstäckande organisation,var ochen en
några med i såväl SEA Internationella stödgruppen DIS.var Tvåsom

hade förtroendeuppdrag inom sin förening.personer
Några de intervjuade deltog eller hade deltagit i mindre,av även

icke-forrnaliserade anhöriggrupper. Vi hörde sådana t.ex.om grupper
Gotland, på Tjörn, i Stockholm, Sundsvall och Hudiksvall. En kvinna
hade själv tagit initiativet till lokal anhöriggrupp, viden men var
intervjutillfället dra sig eftersomväg hon ansågatt de övrigaattur
i "hakade sig felpå saker".gruppen upp
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Allmänt ansåg de anhöriga det mycket bra med iatt attvar vara en
anhörigförening. fårDär möjlighet träffa andra drabbatsattman som av

öde och får "Vi blir familj",vänner.samma storman nya som en som
Ävennågon uttryckte det. informationsaspekten viktigtettangavs som

skäl delta, behöver"man inte reda allting själv".att SEAs text-TVta
framhölls särskilt många de intervjuade. Andra nämnde In-av av
ternationella stödgruppens insatser för snabbt igång skaderegle-att
ringen med Skuld. Föreningarna fick beröm för den advokathjälp som
tillhandahölls i skadeståndsfrågan.

intervjuadEn ansåg det behövs stödgrupper bådepå riks- ochatt
lokalnivå. På riksnivån kan arbeta med det övergripande såsomman
framtida sjösäkerhetsarbete, medan den lokala nivån kan taman upp

frågan minnessten för de omkomnat.ex. orten.om en
En valt stå utanför de föreningarna motiveradeatt störreperson som

detta med verksamheten bedrevs alltför frånatt avståndstort
hemorten. "Det inte de organisationernaär kan stöd,stora som ge man
måste ordna det själv på håll."nämnare

Några intervjuade ansåg organisationerna sysslade med fel saker.att
En framförde verksamheten i första hand borde gåattperson attut

stöd och hjälp till anhöriga, inte bedriva framåtsyftande sjösäker-attge
hetsarbete. En ansåg det just det framåtsyftandetvärtom attannan var

borde sig åt. En uppfattningägna verksamhetensom man attannan var
borde koncentreras till Sverige.mera

SEAs i och driva bärgningsfrågan kritiseradessätt attengagemang
flera, både medlemmar och ickemedlemmar. intervjuadEn ansågav att

det brast i fråga demokrati inom SEA. "Trots sigSEA sägerattom
demokratin,värna det bara bärgningsanhängamaär får kommaom som

till tals." "Det olyckligt SEA profilerade sig så hårt i bärgnings-attvar
frågan." "Deras uppträdande i bärgningsfrågan helt sanslöst", ansågär

kvinna hade sig till förTT be byrånvänt sluta publiceraen attsom
meddelanden från SEA.

Det å andra sidan just hållningSEAs i bärgnings-synes som om
frågan för många starkt skäl med i föreningen. Medett att ettvar vara
undantag samtliga vid intervjun förespråkade bärgningvar som
medlemmar i SEA.

En kvinna beskrev föreningarnas inställning i och hanteringannan av
bärgningsfrågan "pojkamas personliga vendettor".som

En de intervjuade kritisk till inom haSEA "tycktsattav var man
bestämt sig för skall lastas för olyckan". antyddeEn åvem som annan
andra sidan Internationella stödgruppen olämpligt inriktadeatt sättett
sig på finna andra ansvariga rederiet och besättningen.att kvinnaän En
uttryckte sig så här: "De elefanterna på, detstora vevar som om vore
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möjligt finna enda orsak till olyckan."att en
Det tydligt båda de rikstäckande organisationerna, ochatt kanskevar

framför allt några de framträdande för dessa,representantemaav mera
kontroversiella. Företrädama väckte starka känslor hos mångavar

anhöriga. Vi fick höra omdömen både "jättetrevlig" ochsom som
"outhärdlig" och De berömde betonadeom en attsamma person. som
ledningen drivande och effektiv. De kritiserade verkadevar som
ifrågasätta drivkraften och det verkliga motivet bakom effektiviteten. En
intervjuad avsåg lämna Internationella stödgruppenattsom angav som
skäl dess kritik SEA.av

Några de intervjuade motiverade varför gått i den ochav man ena
inte den föreningenandra med det intryck hade fått ordföranden.man av
"Vid telefonsamtalet framstod SEA seriöst", sade någon,som mera
"Intemationella stödgruppens ordförande gjorde betydligt bättreett
intryck" sade någon annan.

Även vi i slutet intervjun badnär allmänna omdömen nämndeav om
flera både positivt och negativt de rikstäckande anhörigföre-som som
ningarna och deras uppträdande. Det positiva framför allt möjlig-var
heten få information och träffa andra iatt situation. Enatt samma
negativ synpunkt "representanter oombett uttalar sig på deattvar
anhörigas vägnar". En sade sig förstå myndigheter och andraannan om
inte längre vill tala med de anhörigas "som domrepresentanter
uppträder".

7.8 Kyrkan, minneshögtider, minnesvårdar

m.m.

Vi tyckte det intressant få vilken roll kyrkan och dessatt vetavar
företrädare spelat för de anhöriga efter katastrofen. ställa frågorAtt om
detta kan dock känsligt. Vi försökte därför undvika sådantvara som

allmänt rörde inställningen till kyrkan inriktade påmera utan oss
konkreta saker, den anhörige varit i kontaktt.ex. med någonsom om
företrädare för kyrkan eller deltagit i någon allmän eller särskilt
anordnad minnesgudstjänst. Det visade sig flera ändåatt spontant
berättade både sina kyrkovanor och sitt förhållande till religio-om om

och kyrkan.nen
I de fall då eller diakonissapräst tagit initiativet till kontakten

frågade vi hur kyrkan hade fått vetskap. Som vi förstår finns det
nämligen i detta sammanhang ingen självklar informationskanal. Sedan

för folkbokföringen förts bort från kyrkan får,ansvaret enligt vad som
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lokalafrånbeskedvid dödsfallkyrkan interegelupplysts, enssom
dödedenoch då baratre-fyra veckorefterSkattemyndigheten förrän om

i kyrkan.varit medlem
framkomtill havsgudstjänstenplaneradedenvi frågadeNär om

hanteringensådan ochtankensynpunkter bådemånga avsom
frågan.

företrädarekyrkligamedKontakter

de första dagarnaundertillfrågade redanflestavisade sig deDet att
erbjödsåtminstoneellerdiakonissaellermed någoni kontaktkom präst

åtminstonefannshörde talaskrisgruppersamtliga desådan. I om
Även Estlineterrni-vidnärvarande.kyrkanförtidvis någon representant

närhetenhotell iinrättadeskrismottagningvid dennalen och ettsom
speciellhadesjukhusvid någraliksommedverkade präster, som

beredskap.
onsdagskvällenEstlinetenninalenbesökteEn sent varman som

vadkundedå intenärvarandedeförvånad prästernaöver att svara
reglervilkasjälvklara frågori sammanhangetansåghan somomvara

hamöjligt ändådetpåträffas,död integäller är attnär t.ex. enomen
begravning.

förhuvudansvarethadesjälvkyrkanfall detnågraI somvar
JönköpingPingstkyrkan iidetSåi kriscentret.verksamheten t.ex.var

Ramsberg.prästgården ioch i
fickSkånebosatt ianhörigockså.kontakter förekom EnEnskilda

dagensunder förstaredanmedförmedling talarederiets prästengenom
gånger.sedan någraringdeeftermiddag. Prästen upp

denuppsöktförsamlingeni denhadefallmångaI präst egnaen
i bostaden. Detvid besöktelefonledes elleranhörige omsomsynes

medeller påsmåförekom påframför alltkontaktersådana orterorter
förgodavaritbör hafömtsättningamadärdrabbade, dvs.särskilt många

katastrofen.berördförsamlingsboskulle fåkyrkan veta attatt avvaren
dottemstvehågsenlitekänt sigberättade han närEn attman

imedlemintehonom. Mannensöktekonfirmationspräst varupp
ocksåberättadeifred". Hanvill baraoch "iblandstatskyrkan, varaman

detpå "menmedkontaktefter olyckan hadehan prästpar orten,ettatt
människor".underbaraför de ärär attmest

olyckandrabbadsärskiltinteNorrlandmindre iI ort avvarsomen
fåtthaderingdeveckaefter någondendet präst uppsomsom omsynes

församlingeniEstoniaanhörigdet fannskännedom engenomatt enom
blevdrabbadedenocksåombesörjdetidningsintervju. Denne präst att
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inbjuden till anhöriggrupp bildats några milstörreen som orten
därifrån.

Som redan Statoilnämnts redan tidigttog den 28morgonen
september kontakt med i den anhörigespräst församling för denatt

informeravägen vad hänt. Denna första kontakt efterföljdesom som av
flera besök hemma hosprästen familjen.av

l fall kom s.k. arbetslivsprästett hemannat till den församladeen
familjen efter bara några timmar. Budet olyckan hade mycket snabbtom
nått både den saknade arbetsplats och hustruns arbetsplats.mannens
Prästen ifråga stod för minnesgudstjänsten för den omkomne.senare
Änkan fortsatte sedan träffa henne med jämna mellanrumatt under

fonner, café,otvungna "Vi samtalart.ex. på mycketett naturligtett
sätt".

En familj hade bara några år tidigare förlorat liten flicka ien en
trafikolycka. Familjen kontakt med dentog denpräst stöttatnu som
gången. Prästen kom hem till den församlade familjen.

En anhörig från Ramsberg beskrev hur där brukadeprästen "an-
vändas till allt". Han kontakt med de drabbade påtog redan förstaorten
dagen och inbjöd dem komma till prästgården. Som redanatt nämnts
hölls prästgården sedan under fleraöppen veckor för alla villesom
komma dit. Prästens insatser under denna tid lovordades.

En hustru med i nämndemannagruppen från Uppsalaman vars var
blev uppsökt två i hemförsamlingenpräster dagen efter olyckan. Deav
frågade han behövde hjälp. Kontakten fortsatte sedan medom en av

Den intervjuadeprästerna. upplevde han fått stödatt ett varmt av en
intresserad medmänniska. Han betonade han inte någonatt annars var
flitig kyrkobesökare.

En kvinna några dagar efter olyckan besökte Stockholmskyr-som en
ka för tända ljusatt möttes anslag i kyrkan därett det meddeladesettav

det gjorts i ordning platsatt i litet kapell intill med anledningetten av
Estoniakatastrofen.

Två anhöriga båda boende särskilt många drabbadeorter utan- -gjorde själva försök komma i kontakt medatt Det vidpräst.en var
tillfällen då de hade känt akut behov någon tala med.ett Denattav ena
kvinnan hade fått till polisen.prästen Prästennumret i frågaav
meddelade henne han inte hade tid eftersomatt han skulle besöka en

sörjande. Den andra kvinnan, ringdeannan kväll,prästensom upp en
ombads ringa igen dag. Denästa båda mycket besvikna ochvar
underströk det just i den stund deatt sökte kontakt devar som som
behövde stöd.

Några de intervjuade hade fått kondoleansbrev biskopen iav av
stiftet.
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Deltagande i allmänna minnesgudstjänster

De allra flesta de intervjuade bosatta med mångaorterav som var
drabbade hade deltagit i åtminstone någon allmän minnesgudstjänst.
Sådana anordnades i Borlänge, i Norrköping, ochUppsalat.ex.
Ramsberg. Enligt beskrivning samlade dessa högtider fler människor i
kyrkan kanske någonsin tidigare. förloratEn sin hustruän man som
beskrev minneshögtiden i Uppsala domkyrka "mycket mäktig".som
Efter gudstjänsten församladehade de inte och hållgått sittvar en

hade kvar utanför kyrkan.utan stannatman
hade efterEn några dagar katastrofen tillsammans med sinman

familj deltagit i sorgegudstjänst i kyrka i Sockholmsförort.en en en
Flera i sällskapet hade starkt predikanöverreagerat tematsom var
"Allt sker Guds vilja" och "Allt har mening". ursäktadeDeärsom en

med hon kanske inte kände till det fanns drabbade blandprästen att att
de närvarande.

dem intervjuatsFem deltog i den nationella sorgegudstjänstenav som
i Storkyrkan i Stockholm söndagen den oktober. Kritiska synpunkter2
kom fram.

En bosatt mil Stockholm, besked40 hade fåttänman, mer norr om
gudstjänsten skulle kl. for till Stockholm dagenl Hanägaattom rum

före för kunna delta. anländ tillVäl kyrkan fick han höraatt att
gudstjänsten skulle hållas under dagen. kyrkanHan återvände tillsenare
i god tid, det redan fullt. fick i stället TV-utsändningenHanmen var se
hemma hos bekant. mycket besviken, inteMannen "Detta kändesen var
bra. mycket dåligt skött".Det var

hadeEn ringt till kyrkan för höra efter detattannan man om
behövdes biljett. fick beskedet särskilda förHan platser skulle ordnasatt
de anhöriga och familjenuppmanades komma i god tid före. Näratt
infann sig kyrkan ändå fullsatt. Sedan han medså talatgottvar som en
kyrkvärd ordnades plats bland diplomatema.

anhörigEn kom till kyrkan det fullt. "allmäntEnnär nästanvar
dum" kyrkvärd motade henne och hennes sällskap. fickDeut argu-

för släppa eftermåste anhöriga, och stundmentera att man en gav
kyrkvärden med sig. erbjöds platser bakom pelare, invidDe en en
kvinna enligt den intervjuade uppenbarligen inte anhörig utansom var

kommit dit för på "kändisar". intervjuade reageradeDensnarast att se
också de anhöriga skulle sig vid kungaparets entré. Dennaöver att resa
gång borde det varit anhörigaansåg kvinnan. inteDetvärtom, som var
borde ha sig. omdöme det hela "Makabert".Hennesrest om var

fall hade utanförI bekant till familjen varit och "sonderat"ett en
kyrkan några timmar före gudstjänsten och då fått de anhörigaveta att
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skulle särskild dörr. familjen deväl anlände hittadeNärgenom en
först inte dörr. småningom fickSå de bra platser. ocksåDerätt var
nöjda med högtiden sådan.som

Några påpekade det skedde i kritiska deordalagutan att att- -
överlevande till skillnad från vad i praktiken gällde för de anhörigasom
hade platser reserverade i kyrkan och ledsagades både och ut.

En kvinna hade påträffats fickdöd inte besked direktvars man om
högtiden i Riddarholmskyrkan i samband kistoma med de dödamed att
svenskarna fördes hem. tidningenDet släkting råkat läsa ivar en som

den planerade gudstjänsten. for från hemorten i GöteborgstraktenDeom
för närvara.att

Enskilda minnesgudstjänster

Som det bara två de intervjuade anhöriga tillnämnts är ärav som
omkomna fallenpåträffats. de har vanliga begravningar hållits.Isom

Övriga anhöriga till saknade. de allra flesta familjerna harFörär av
det hållits enskilda kyrkliga minneshögtider, dock inte alltid i kyrkan.
I fall hölls minnesgudstjänst kvinnanspå den omkomna arbets-ett en
plats, fall hölls högtid den omkomneI borgerligrestaurang. etten en -

ateist.var
En beskrev begravningsbyråns frågorosäkerhet inför alla de ochman

problem den ställdes inför efter Estoniakatastrofen. Uppenbarligensom
hade inga rutiner det gällde ordna ceremonier för saknadenär attman
personer.

Flera de tillfrågade talade märkligadet svåra och i deltaattav om
i det till det liknade begravning, fast död ochyttre utan utansom en en

kista. förloradeEn båda sina föräldrar berättade kroppenatten man som
efter i föräldrarnas ressällskap påträffats i havet barahade någraen man
dagar före den minneshögtiden för föräldrarna. hade plötsligtHanstora
känt sig tveksam till hela idén med minnesgudstjänst. skulle detHuren
bli föräldrarnas kroppar hittades, "Skulle det bli ytterligareävenom en
högtid då, riktig begravning"en

De flesta verkade nöjda med det vilket den enskildasättvara
minneshögtiden genomfördes. foto fallEtt hade i många kistan,ersatt
och det förekom defllering vid fotot.

En kvinna, anhörig till omkomna påträffats, kritiskkropparvars var
den ansvarade för begravningen. hade inte velat hållaHanprästmot

något griftetal med motiveringen han inte kände de döda.att
fannsDet också de sade sig vilja avvakta medsom en egen

minneshögtid tills bärgningsfrågan avgjorts slutligt.
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Minneshögtid till havs

delEn de intervjuade hade synpunkter ärkebiskopens propåerstor av
under hösten minnesgudstjänst till havs.om en

Många tyckte tanken sådan mycket god och förklaradeatt som var
de skulle ha velat följa med.att

fanns deDet hade tagit fasta ärkebiskopens förslag. hördeVisom
talas änkling hade bestämt tid för enskild minnes-om en som en
gudstjänst han emellertid ställde ärkebiskopens förslag komnärsom
någon tid efter katastrofen. hadeHan blivit mycket besviken och
förargad planerna kort därefter ändrades.när

Vi talade med flera fortfarande hoppades på ärkebisko-attsom en av
anordnad minneshögtid skulle komma till stånd.pen

Detta i tiden innan ärkebiskopen i maj slutligen avskrev planernavar
och innan de Internationella stödgruppen arrangerade högtidemaav
genomfördes under 1995.sommaren

Andra avstånd från tanken gudstjänst till havs. Någratog en
bärgningsförespråkare ansåg sådan gudstjänst skulle bekräftaatt atten
det slut. De kände inte för delta så länge det inteattvar som var
slutligen avgjort bärgning inte skall ske. Dessa anhöriga såg såledesatt
inte beslutet den december15 1994 definitivt. När ärkebiskopensom
själv deltog i den för Finland och Estland högtidengemensamma
uppfattade det så han ställning bärgning.att tog motman

Andra ogillade idén andra skäl. "Gå aldrig ombord sådanpåav en
färja", det råd han ville till alla människor, "Det skulle intevar ge vara
roligt, båten inte gick under",även "Jag inte helt opåverkadär närom
det gäller fara med färja", "Tänk alla blev sjösjuka", har"Jagatt en om
svårt hur det skulle fungera med flera anhöriga, finnsdetatt tusense
risk för masshysterisk reaktion", skulle bli för"Det många anhörigaen

föroch mycket måste få sörja i fred".sorg, man
liksomHär, i flera övriga frågor, det uppfattningamasynes som om

ofta delade inom familjen.var
Flera starkt kritiska och hänförde i sina allmänna omdömenvar om

hur det varit efter katastrofen ärkebiskopens åtgärder till det varitsom
mycket illa skött. De reagerade vad de såg frånsvepskälöver som rena
ärkebiskopens sida. "Han böjde sig för den opinion uppfattadesom
minnesgudstjänsten ställning för bärgning, vågadetogsom om man men
inte stå för det hänvisade till annat", tolkning återkomutan var en som
flera gånger under intervjuerna. Argumentet det inte fannsatt en
tillräckligt båt tillgå inte ha någon destor att övertygatsynes somav
kom på frågan. Någon tyckte det blev "närmast fiaskoartat" näratt
ärkebiskopen ifrån"smet det hela med detta argument", annanen
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beskrev "klart irriterande".det som
i vilkenradiointervju,En anhörig hade starkt överreagerat en
ombordärkebiskopen skulle medframförde de anhöriga inteatt vara

anhöriga hållitssåg detta ytterligare exempel på deHan ett attsom
utanför.

överseende ordalag.Några få uttalade sig i positiva eller åtminstone
backaoch rakryggat ärkebiskopen våga ur","Det attstrongt avvar

"Ärkebiskopen uttalandenvisade allt god vilja, det lätt göraärtrots att
inte alla".som passar

hosdeltog iSom redan sade anhörig, mötenämnts etten som
ärkebiskopen anhöriggruppema,i februari frågan diskuterades mednär

anhöriga tillhon det förstod inte vill bjudaefter mötetatt om man
fler träffar.

minnesvårdarMinnesmärken och

redan harGenom framkom flera håll ordnas ellerintervjuerna det påatt
i Norrköping,ordnats minnesmärken olika slag, såmed lokala t.ex.av

redan i tidigt skedeUppsala och Borlänge. RamsbergI prästentog
initiativ för skulle ha någonstanstill minnesmärke de sörjande attett att
ga.

märke tillEstland skulle Pingstkyrkans vänförsamlingI ettresa
minne bibelskoleelevema.av

gå till med sinMånga talade vikten ha någon platsatt attom av
liknande påuppföra privata minnesstenar ochFlera hade låtitsorg.

kyrkogården. gotländska kyrkan påfamilj tänkte sig plakett i denEn en
Hansa-olyckan svenskaefter de saknade i Detmotsvarande sätt som

Nynäshamn och Visbypassagerarfartyget torpederades mellanHansa
fall hadeden varvid människor omkom.24 november 1944, 84 I ett

den Vi hörde ocksåsaknades in på familjegravens sten.graveratsnamn
födelseförsam-vilken skulle både ikvinna efter det stenom en resas en

lingen i hemförsamlingen.och
församlingen inte lämnat besked detDet fanns fall där ännuäven om

saknadminnessten kyrkogårdenmöjligt på överatt envar resa en
person.

utanför kyrkansVi anhöriga låtit minnesmärkentalade med som resa
område.

minnesvärd iflesta uppskattade initiativet med nationellDe en
vården blirStockholm. hade redan planerat fara ditSomliga näratt

sin"färdig. fanns inte kunde känna vårdendock också de "somDet som
eftersom alltför avstånd från hemtrakten.den skulle finnas stort
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hållitsde anhöriga liksom i andra sammanhangEn ansåg attman - -
utanför vid nationella minnesvården.planeringen denav

påSynpunkter kyrkan företrädareoch dess

sinahände fleraDet gånger samtidigt de beskrevatt personer som
flitigakontakter med kyrkans företrädare sköt de "inte någraatt var

kyrkobesökare" eller kyrkliga"inte så sig". Många, somavvar
och inteuppskattade kontakterna, betonade det "prästens person"att var

det kyrkans kvinna det positiva."en eller man" "Prästenatt var som var
intresserad medmänniska" beskrev någon det. En varvar en man som

Estoniakatastrofenallmänt kritisk till svenska kyrkans insatser efter
minnesguds-berömde ändå den sjukhuspräst höll i den privatasom

ochtjänsten, talade vanlig människa, det kändes naturligt"Hon som en
riktigt".

Flera insatserkom i allmänna ordalag på kyrkanspersoner mera
allmänhetunder den första tiden krisgruppema. ii de olika Dessa var

harberömmande, "Kyrkan har varit verkligt bra, märker deattman
professionell erfarenhet och kris".av sorg

medNågra intervjuade ansåg dock de de kom i kontaktprästeratt
viden allra första fasen lika chockadeunder antingen "verkade som

anhöriga" eller lite tafatta"."var
få ohöljt "KyrkansNågra kritiska. uttryckte det så här:Envar man

skallföreträdare för mycket, de verkar ambassadörerpratar som som
frågade på hursälja sin kyrka". sig kyrkan alls hade tagit redaHan om

ställdesde anhöriga ställde sig till kistoma med de påträffade dödaatt
sigi kyrkan. kyrkan ville profileraEn hade intrycket attupp annan man

Estoniakatastrofen.på det blev lite för mycket "ta-Han ansåg att av
hand-om-mentalitet", blir honom bradet enligt inte "när det kommer
från den högsta nivån".

kvinna berättade hon käntEn hon aldrig gick i kyrkan och inteatt att
någon saknad efter den under tid varit. tillade:den Hon "Men omsom
jag går dit, då jag de har tid med mig".vet att

kvinna till underEn beskrev sitt förhållande kyrkanegetannan
"Under de här har fungeratmånaderna kyrkan väl ettsomsorgen.

andaktsrum. kan jag med ostörd någonDär sitta min utan attner sorg,
jagfrågar. bra inga jag kännerDet sig på. Menär präster tränger attatt

skallkan få den hjälp fungera,jag behöver. Så skall kyrkan densom
finnas där behöver den."om man
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7.9 Polisen

Det i framför alltär sammanhang polisen haft framträdandetre som en
roll i förhållande till de anhöriga. Under de första dygnen polisenvar
den offentliga instans kunde vända sig till för få informationattman om
passagerarlistor, påträffade döda, saknade och överlevande. detI
sammanhanget deltog polisen också vissa i olika slagorter av
krisgrupper. Det vidare polisen inhämtade underlag förvar som
identifieringen de saknade svenskama. Själva identifieringsarbetetav
utfördes dock i Finland. Slutligen ankom det på polisen informera deatt
anhöriga regeringens beslut i bärgningsfrågan den december15om
1994.

Informationen förstade dygnen

Som framgått tidigare det svårt komma fram telefonpå tillattvar
polisen under de första dygnen. delEn de intervjuade lyckades underav
de tidiga morgontimmama, efter kl. 9-10 verkar det ha varitmen
betydligt svårare. gälldeDet framför allt de linjer till Stockholmspolisen

visades på MångaTV. ringde upprepade gånger kommasom utan att
fram.

Det ha varit lättare komma fram till de lokala polismyndig-attsynes
heterna, där fanns enligt de intervjuade å andra sidan knappastmen
någon information alls få under morgontimmama på onsdagenatt här-
bortses från de särskilt drabbade där polisen verkade ha varitorterna
betydligt bättre försedd med information. En intervjuad ansåg detatt

han infonnerade polismyndigheten.snarast var som
flestaDe anhöriga visade förståelse för inte på kort tid kundeatt man

bygga polisens telefonväxel tillräckligt. Många insåg tidigtut de inteatt
skulle ha så mycket sig i form informationvänta frånatt polisen.av ny

visadeDet sig de fick information viaatt TV. Nästan alla vi talatmer
med följde TV-utsändningama eller mindre kontinuerligt undermer
onsdagen.

De lyckades komma fram fick lämna personuppgiftersom om
anhöriga befarades med båten.på I några fall kunde de ganskasom vara
snabbt polisen få bekräftat deras anhörige fanns ombord. Såattgenom

det i Borlänge där polisen redan undert.ex. morgontimmama kundevar
lämna uppgifter deltagarna i pensionärsgruppen. flestaDe fick dockom
inte del någon information de inte redan fått via radio eller TV.av som

En anhörig kritisk till polisen inte systematisk.att Manvar var mer
borde enligt henne ha bett de anhöriga samordna sig i kontakternaatt



117Vad de anhöriga sägerSOU 1996:189

refereradeinkommande samtal.antalet Honför begränsamed polisen att
rikstäckandesamtalerfarenhettill sin när storaemotatt taavegen

dåelementärtden intervjuadeenligtkrånglar. Detdatasystem är att man
sig.arbetsplats samordna Honochpersonalenber att varsammaen -

katastrofen gickefterpolischefen i länet några dagartillkritiskockså att
i länetsamtligameddelade påradion ochiut sompersonernamnen

grundkände hon sigsaknade. Efter detanmälts atttvungen avsom
villa.till föräldrarnasinbrottsrisken bege sig

mellanavvägningberörde polisens svåraintervjuadeNågra de attav
tidigarelämna deninformation ellersäkerantingenlämna attmensen

fleraEnligtoch fullständig.inte korrektrisk för denmed ärattmen
polisen interesultatetförra, medpolisen ha valt detanhöriga tycktes att

berörda ihade deeffekt detmedierna.med Somhöll jämna steg aven
poliseninnanfotografier via mediernaochfall fått namnlistormånga se

påträffats ellerhadeanhöriga med båten,bekräfta denkunnat att var
i kritiskagjorde det intedenna aspektsaknad. De togsom uppvar

massmediasamhälletkonstaterande hurordalag, ettutan avmera som
fungerar.

denfickförsta dygnetunder detfrån inte mångaBortsett att
positivaflesta ändåde allrasyftet med kontakteninformation ärsom var

iuppgiften.sköta Manpolisensomdömen möttesi sina sätt attom
lyssnade ochPolisenförståelse.vänlighet ochallmänhet upp-av

sjukhus.krismottagningochkriscentramuntrade. informeradeDe om
till. Någrahur det stodför höraringdepolismänFlera att avsenareupp

psykologer, kuratorerjämförelser med deintervjuade gjordede spontana
tillJämförelsen utföllmed.haft kontaktsjukvårdspersonal dedenoch

fördel.polisens
kriscentra. "Deti de olikapolisens insatserlovordade ocksåMånga

märkerhänsynsfullt". "Manmjukt ochbesked, ändåraka attmenvar
proffs sådant där".polisen påär

saknadeIdentifieringen av

den finskade saknadeidentifieringenutfördes självaSom nämnts avav
siganvändersvensk polis.samlades in Manunderlagetpolisen, avmen

hosinhämtasIdentification,VictimDisasterdärvid s.k. DVI, somav
anhöriga.

Såkrismottagningama.de olikaisamlades underlagfallnågraI
polismäntvåellerallmänhet hadei Borlänge. Iskedde t.ex. annars en

självatyckteintervjuadedeanhörige. Flerahem till denkommit attav
frågoringåendeställdes ganskamycket svår. Det t.ex.proceduren var
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den saknades kroppsliga kännetecken. Såom genomgåendegott som
ansåg de intervjuade polisen skötte uppgiften bra.att En gjordeman
dock den kommentaren det uppenbart de bådaatt polismännenattvar
"inte skrivbordsmänniskor passade i vardagsrum, de tycktevar ettsom

det naturligare och jaga tjuvar".nog att Någraute polismänvar vara
ringde efteråt för höra sig för hur den anhörigaatt hade det, vilketupp
uppskattades.

Regeringsbeslutet den 15 december

Som framgår avsnittet "Bärgningsfrågan-IS december-beslutet"av
inträffade malör. Regeringsbeslutet kom tillkännages 15 minuteren att
före den överenskomna tidpunkten för faxmeddelandet, med påföljd att
beslutet nådde allmänheten först via radio och TV. Några anhöriga
nåddes meddelandet på radion på till polisstationen.väg Det fleraav var

mycket förargade detta misstag.över "Det barasom var vadvar man
kunde sig."vänta

Några de intervjuade hade enskilda överenskommelser medav
polisen på de skulle kontaktasorten så faxmeddelandetatt hadesnart
kommit. Andra inställde sig personligen hos myndigheten. Polisen tog
i vissa fall hjälp kyrkan eller vården diakonissor ochpräster,av -
psykologer på plats. På vissa polisstationer serverades kaffe.var

De särskilt uttalade sig polisens hanterasätt uppgiftensom attom
i allmänhet positiva. Någon tyckte dock det "litevar överarbetatatt var

med psykologer och allt, det förstod innan hur beslutet skulleman
bli".

Påträffade döda

De de intervjuade, två kvinnor förlorat sambo föräldrar,av som resp.
vilkas anhöriga påträffats döda, har haft speciellt problem. Kroppamaett
har förts hem efter obduktion och identifiering i Finland. De anhöriga
ville båda ha besked kropparna hade hittats, hur dags och iom var
vilket skick, kropparna förtsvart En dem ansåg hon möttsattosv. av av
oförståelse hon vände sig tillnär den lokala polismyndigheten. "Vad
skall det bra det för" Ingen dematt ansågveta de fickvara attav
vederbörlig hjälp den svenska polisen få fram uppgifterna.attav

Slutsatser

Polisen fick i allmänhet beröm för sina insatser. Det gällde både polisen
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visatmånga anhörigaenligtenskilda polismän,myndighet och somsom
känsla.omtanke ochochprofessionalitetbåde värme,

Kommentar

hadeanhörigvikontaktadesvårt uppdragbörjanI somav enav
finskafrån deobduktionsprotokollfåproblem med att ut m.m.

kontaktefterforskningarefter vissafick vimyndigheterna. gångenDen
avfattatobduktionsprotokolletsändefinska polisen,med den översom

hörde vianhöriggruppemaanhörige.finska till den Genom ävenpå om
fall berörsdemotsvarande problem.anhöriga med Iandra senare som

polisenfinskafrån denskriftlig dokumentationinhämtade vi vissovan
obduktionsprotokol-anhöriga. frågavidarebefordrades till den I omsom

skalldokumentsamtliga sådanahänvisa till därkunde vi RPS,len
idag.finnas tillgängliga

Rederiet7.10

ändåframfördemångarederietdirekta frågorVi ställde inga menom
intervjunden sista delensärskilt i näroch kommentarer,synpunkter av

dåligt.bra ellervad varitomdömenallmännavi bad om somom
förstapå dekritiska ordalag inmindrei ellerFlera korn mer

ordning",ha någon"Rederiet verkade inte"informationskaos".dagarnas
såalltemellertid tilladeintervjuad,framfördes att varsomav en

skulle fungeramed deträknakanske inte kundespeciellt attatt man
förkritiserasrederiet bordeframfördeanmärkning. Någon attattutan
bordeframtidendet iansågriktiga listor.inte hade Denne attmanman

på listorna.ombord finnsmedpå allaställas krav upptagnaäratt som
frånutgickansvarsfrågan ochhade synpunkterFlera attpersoner

denanhörigrederiet.finns inom Enansvarige förmodligenden attantog
rederiet,hosborde liggaorsaken till olyckan;fartenhöga ansvaretvar

utgick fråntidtabellen.hålla Enbefalhavarenhade pressat att annansom
konstruktion. Honbristfälligafinna i båtensolycksorsaken stod attatt

såkundeskillnadernahuroch frågade sigmed flygetjämförde vara
ställdechecklistor. Honkontroller ochregelbundnamed flygetsstora

reageradelänge innankunde dröja såfrågan hur detockså man
Åter allaintrycketdelhade för sinkommandobryggan. atten annan

varandra.skuldenskjuta påförsökte över
olyckan"på"hade tjänatrederietupprördNågon över att pengarvar

Enfartyget.för förlustenförsäkringsersättningenden höga avgenom
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intervjuad ondgjorde sig rederiet gjortöver vinsterannan ochatt stora
beslutat utdelning till aktieägarna. Flera ansåg rederiet inte bordeom att
få bedriva fortsatt verksamhet, i fall borde det få hålla sig tillvart
godstransporter. "Stjäl äpple kan få sparken,ett sänkerman man men

1 000 får fortsätta ingenting hänt".man personer man som om
En anhörig menade det principiellt borde haatt varit rederietssett

sak hand den förlista båten.att ta En ansåg rederiet bordeom attannan
ha tagit det fulla för katastrofen, "nu rederietansvaret när såärmen
knäpptyst" blev det enligt hennes uppfattning regeringens uppgift att

sitt.göra
En intervjuad hade rederiets uppträdande fått intrycketav att man

tyckte synd sig själv.mest om
Den vanligaste kritiken rederiet inte hade hört sigattvar annars av

direkt till de anhöriga det hade skett endast i något enstaka fall. I vart-
fall borde detta ha skett sedan dödsfallen blivit bekräftade, ansåg en

Någon jämförde med regeringen skrivit personligen under-man. som
tecknade brev till de anhöriga. En anhörig ansåg det borde ha legatatt
i rederiets intresse kontakta de anhöriga.eget att Han ställde den
retoriska frågan sådan kontakt skulle ha uppfattatsom en som om
rederiet på sig för olyckan.tog ansvaret

Assuranceforeningen Skuld

Med några få undantag omfattades de intervjuade Assurancefore-av
ningen Skulds erbjudande ersättning. Vi frågade hur de fåttom
information förhandlingarna med Skuld, de företrätts ombudom om av
och i så fall de erbjudandet och de hade kravaccepteratav vem, om om

erbjudandet.utöver Vid tiden för intervjuerna hademerparten av
ersättningama inte utbetalts.ännu

Det förekom enskilda anhöriga i tidigt skede,att innan förhand-
lingama igång, anmälde sig anhörigasatt till rederiet och Skuld. Desom

med i anhörigförening fick i allmänhet både sin förstasom var en
information de pågående förhandlingarna och det slutliga budetom om

föreningens försorg. flestaDe deltog i infonnationsmötengenom som
anhörigföreningama, i förekommandearrangerats fall tillsammansav

med förhandlargruppens advokater. Det också i samband medvar
sådana lämnademöten fullmakt till advokat. flestaDe desom man av
intervjuade företrädda någon advokat i förhandlargruppen ellervar av

anhörigföreningen anlitat advokat, det förekom ocksåav en av attmen
anlitade jurist utanför denna krets. Vi inte på någonman intestötte som

företrädd jurist. Av intervjuerna framgick åtminstonevar tvåav att av
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de inteförklaradetidigt skedeadvokaterna ianlitadede att varmera
advokatersdessaeventuellvid Enbiträdavilliga att avprocess.en
ochsig "guldskulledrabbade inte grönadebudskap väntaattvar

för det.inte grundskadeståndslagensvenskadenskogar", gav
informationlämnades allmänlagts framerbjudandetSedan om

Efterinformationsmöten.deltog i sådanaFlertalet intervjuadeinnehållet.
förerbjudandetombud igenommed sittgick tillsammans attdetta man

framhöll detfallet. Mångaenskildavad det innebar i detfå klarhet i -
befarathademycket positivt. Manförhandlingsresultatet attsnabba som

tiden.det skulle dra ut
flestadesvårtolkat,ganskamångaErbjudandet ansågs menvaraav

flestafick ombudet. Deinformation de ävenmed dennöjda varavvar
iinsatsertillfreds med ombudetsmycket stort.

bodde påanhörigaförekom dock. NågraUndantag utanortersom
fåinitiativ förfåttde självaframhöllanhörigföreningar atttaatt

fåtthade deandramed anhöriga påkontakterinformation. Genom orter
informationsmöten.ochpågående förhandlingarbesked utsattaomom

hadeerbjudandetomfattadesintervjuadeAlla utom enavsom
någraför låg,ersättningsnivånansåg dockMånga attaccepterat. var

vadmeddå bådejämfördelåg"."skamligt Manbeskrev den som
medochfartygetför förlustenförsäkringsersättninglyfte irederiet av

innebarfalli mångaförsäkringar,utfallit frånde belopp somegnasom
beloppenerbjudnaframhöll också deersättning. Någrabetydligt högre

bl.a. tillersättningsärskilt låga, dvs.i 7 sompersonersomgrupp
enligtbordeföräldrar. Manförloratoch barnförlorat barn vuxna som

Denpå dennatotaladel denha lagtdem större grupp.summanen av
krävtsanslutning borde haminstavissframfördes ocksåsynpunkten att

ianhörigaäven gruppav
särskiltför deterbjudandet, inteaccepteradesade deNågra attatt var
tillbakafår ingetundvika "Mandärför de villebra, utan att process.en

Någrafrån process".bör avstå"Privatpersonerdet."för göratt man
innebarerbjudandet inteaccepterandepekade också på attatt ett manav

"Skulleskadestånd.tillmöjligheterfrån alla vidareavskuren manvar
ersättning."krävasigfem årså harihopbryta attmansenare,

konsekvenserabsurdavad hon ansågpekade påkvinnaEn avvara
verketsjälvaden isåg sigdefinition sambo. Honerbjudandets somav

omfattadickeden omkomnenärstående avmest men sommannen,
få krona.förmodligen intesambo-begrepp, skulle honerbjudandets en

barakvinnaminderåriga barn,tillModem mannensomenmannens
få 000 kr. Mannens375skulle däremotenstaka gång,träffat någon

omedelbartkrskulle få 000efter olyckan, 75avled kortfader, somsom
omkomnedenkvinnahustru,till fadernsskulle föras över somennya
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aldrig lärt känna.mannen
Några de intervjuade hade begärt ersättning erbjudandet,utöverav

avseende kostnader för ha drabbad anhörig boende hos sig,t.ex. att en
för dubbla boendekostnader, för till den dödes bostad Fleraresor m.m.
hade dessutom yrkat ersättning för inkomstförlust, framför allt personer

varit sjukskrivna under lång tid. En kvinna förlorade sinsom som mor
hade framställt krav ersättning för det psykiska lidande som genom
monnodems försvinnande åsamkats hennes små bam. Vid intervjutill--
fället det inte i något fall klart Skuld skulle de såaccepteravar om
framställda kraven.

fanns ocksåDet de ansåg somliga anhöriga verkade "näriga".attsom
En exemplifierade med dem ställde krav på ersättningextraman som
för städning. visadeDärmed bara efteratt uteman man var pengar,
ansåg han. Enligt intervjuad verkade det "inga skadestånds-en som om
belopp för dem."var nog

ofta framfördEn tanke människoliv inte kan Dessaatt ersättas.var
anhöriga hade ändå småningomså kommit fram till kundeatt pengarna

lite "plåster på såren", kan"man kanske sig sådantvara unna som man
inte skulle ha kunnat göra".annars

inteDen hade Skulds erbjudande hade flera skälaccepteratman som
för detta. ansåg erbjudandetHan inte "affärsmässigt" eftersom detatt var
inte underskrivet. villeHan bibehållen möjlighetenäven attvar vara

rederiet i ansvarsdelen.stämma

försäkringar7.11 Egna

frågadeVi hur det fungerat med försäkringar, dvs. den omkomnes egna
enskilt eller kollektivt tecknade försäkringar.

allra flestaDe ansåg det fungerat smidigt. besöktPersoneratt som
vissa krismottagningama fick redan under de första dagarnaav
information försäkringsfrågoma. ordnatDet så att representanterom var
för de olika bolagen och för försäkringskassan fanns på plats. Så detvar

i Borlänge, Uppsala och Norrköping. Vissa bolag hade ocksåt.ex.
i Estlineterrninalen under onsdagen den 28 september.representanter

Både arbetsgivare och fackliga organisationer hade också hjälpt till
med försäkringsfrågoma.

anhörigEn berättade försäkringsbolaget, hemförsäk-att trots att
ringsreglema hade ändrats från den 1 september betalade1994, ut
ersättning enligt de äldre förmånliga reglerna. Enmera annan var
positivt överraskad hon fick det hon begärde, kvitton ochöver att utan

ifrågasättande.utan
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förlorade sin hustru tidigtEn hade i skede kontakt medman som
makamas försäkringsbolag. fannHan bolagets välvilja förvånande och

hanrörande. Utan själv förde saken tal upplyste tjänste-pånästan att
honom möjligheten få psykiatrisk försäkringenshjälp påattmannen om

bekostnad.
förEtt problem hade många varit de i allmänhet låga belopps-

för förlorat i hem- och reseförsäkringama.resgods flera fallIgränserna
hade den omkomne medfört resgods till betydligt högre värde, t.ex.
dyrbara fall hade krav riktatssmycken. I några Assuranceforeningenmot
Skuld intemotsvarande det täcktes den försäkringen. Isom av egna
åtminstone fall hade Skuld betalt det beloppet,begärda då lågett ut som
inom för gränsbeloppen enligt SjölagensSDR bestämmelser. Enramen
bakgrund till detta de berörda försäkringsbolagen frånavståttattvar
regresskrav Skuld.gentemot

de intervjuade har drivit speciellt krav i domstol.En Underettav
åberopande hemförsäkringens regler fri hemtransport denav om av
avlidnes kvarlevor hävdas det åligger försäkringsbolaget bekostaatt att
dykning på vraket drygt milj. kr enligt offert från dykeriföretag5 ett- -
för döda,hämta den i detta speciella fall kunnaatt upp som uppges
bestämt lokaliseras ombord vraket.

Många de med Estonia omfattades arbetsskadeför-restesomav av
säkring. framförgällde allt de deltog i konferensresorDet som
arrangerade arbetsgivaren. I andra fall hade frågan varitav mera
tveksam, för deltagare i studieresor. fall hadeI enligt dent.ex. ett
intervjuade styrelsen för Arbetsmarknadsföräkringar/trygghetsförsäk-
ring/arbetsskada AMF/TFA fattat principbeslut godkännaett att
studieresan arbetsresa.som en

flera anhörigaFör de hade det kommit överraskning attav som en
den döde omfattats olika försäkringar. tycktes särskilt gälla deDetav
kollektivt försäkringarna.tecknade beskrev hurMan "utan attman
behöva finger" såg brevlådan","rasa "ettröra ett pengarna genom
basbelopp femhär, basbelopp där".

verkade lite skamsna,Några de ansåg inte de behövdenästan att
Många sade inte förlusten.kan ersättaspontant attpengarna. pengarna

tillade kanske allt skulle kunna bidra till deDe att trots attpengarna
skulle bästakunna det situationen.göra av

Andra reagerade det betalades högre ersättningar grundöver att ut
den omkomnes tjänsteförsäkringar grund rederietsänav av ansvars-

försäkring. ansåg det borde rederiet och dess försäkrings-De att vara
bolag förstod den delen.störresom

sammanhanget kan också anhörigaI några hade uppburitnoteras att
försäkringsersättning därförsärskild med Estonia betalts medatt resan
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kreditkort.
På det hela det ha fungerat mycket bra försäkringar-medtaget synes
Det flera de intervjuade i sina allmänna omdömenna. var av som

särskilt ville framhålla försäkringsbolagen värda beröm.som

7.12 Bärgningsfrågan

Allmänt

Vi ställde frågor inställningen i bärgningsfrågan och hur denom
hanterats.

Samtliga tillfrågade hade uttalad uppfattning i försak, de elleren var
bärgning. påtagligtDet många allteftersom tiden gått hadeemot attvar

ändrat uppfattning. hade under den första tidenDe det naturligtsett som
med bärgning. olika skäl hade de sedanAv ändrat uppfattning. Några

förut för bärgning idag därför deemot, att accepteratsom var var
regeringens ställningstagande.

Bärgningsfrågan fördes tal efter bra i intervjun. Iblandett tag var
det kran"."som Många mycket bestämda i sinöppnaatt en var
uppfattning och hade också utförliga skäl för sitt ställningstagande.

Hanteringen bärgningsfrågan föreföll lika mycketav engagera som
själva sakfrågan. Många använde mycket starka och0rd omdömen.
Bland kritikerna fanns de förklarade hanteringen bärgnings-attsom av
frågan skulle få förkonsekvenser deras uppfattningar ställnings-och
taganden i andra sammanhang.även

allmän iakttagelse bärgningsförespråkamaEn framstodattvar som
bestämda i sin uppfattning. allmänhetDe också imera var mera

motiveringar.utförliga i sina
bärgningAtt betyder inte alltid sakenär emot att attman man anser

hanterats på bra Kritiker handläggningen fanns i bådasätt.ett av
Bland bärgningsförespåkama det inte någon ansåggrupperna. var som

regeringen skött frågan acceptabeltatt sätt.ett
tillfrågadeAv de 26 tio för bärgning vid intervjutill-personerna var

fallet. Ingen de tio förorda fartyget.bärgning Argumente-syntesav av
ringen rörde i första hand bärgning kroppar. de tio sakEn iav av var
för, hade regeringens beslut.accepteratmen

Bland de tio bärgningsförespråkama fanns lika många kvinnor som
Fyra hade förlorat make/sambo, två barn,män. ett vuxet trepersoner en

eller båda föräldrarna och Två anhöriga tillsyster.en person en var
påträffade omkomna.
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Skäl för fiir bärgningatt vara

Bland både för och bärgning kan urskiljas såvälargumenten emot
sådana hänför sig till den känslan eller uppfattningen vadsom egna om

och riktigt allmängiltigaär rättsom som mera resonemang.
vill"Jag ha hem min villson", "Jag ha hem min hustru", "Om man

kan bärga kroppar så skall det", "Det viktigt med värdiggöra ärman en
begravning", ingen"Havet grav", "Det självklarhetär är att taren man
hand kroppar, det ingenting diskutera", förär att argument attom var

bärgning.önska
Bland de allmängiltiga bl.a. vidargumenten attmera var man en

bärgning skulle fåttha lite olycksorsaken.veta mer om
jämförde med hur skulleEn omhändertagandeman man se av

kroppar efter andra slag katastrofer. "Om offren hade omkommit iav en
jordbävning i Tallinn skulle ha sig till det foransträngt yttersta attman
leta fram kropparna, skulle inte ha jorden grav."sagt attman var en
krig skall de stupade hem, varför gäller inte detsamma i fredstid"tas

kvinna ställde fråganEn det inte konsekvent attom vore man
lagstiftade högsta inte längre hade förgräns, när staten attom en ansvar

hand kroppar. Då skulle medborgare kunna sigta rättaom man som
efter detta, innan fullsatt tåg.t.ex. steg ettman

delEn kan invändningar deargumenten motav ses som resonemang
Etiska rådet och regeringen sig på i sina ställningstaganden.stöttsom

I sammanhanget bör alla för bärgning hanoteras att som var synes
utgått från samtliga kroppar inte skulle återfinnas och det skulleatt att
kunna inträffa bara den flera familjemedlemmar påträffades.att ena av
"En bärgad kropp bättre ingen alls". kan säkert finna"Man iär än vart
fall några hundratal kroppar". "Familjer splittrade redan detär ärsom
nu."

flestaDe bärgningsförespråkama föransåg vikt lagts vidatt storav
befarade reaktioner hos dem skulle genomföra bärgningen och tasom
hand kroppama.- till de anhöriga"Hänsynen borde väga äntyngreom
hänsynen till dykare och obducenter, de mår inte illa". dykare"Ingen
tvingas dyka, och de kan förberedas för sina uppgifter". "Rättsläkareatt

tuffa yrkesmän obducerar dagligen". väljer sådant yrke"Manär ettsom
för motiverad, bör byta arbete."äratt man annars man

Flera ansåg också regeringen fått bärgningen framståatt att som mera
komplicerad den egentligen i fråga tidsåtgången förän är, t.ex. om en
dykare gå ned till vraket.att

fannsDet också de ansåg regeringsbeslutet viladeattsom
felaktiga förutsättningar. kan"Man inte det blir säkergarantera att en
tillslutning". kommer"Det visa sig omöjligt täcka vraket."överatt att
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lagstifta"Man kan inte gravfrid".om
Några bärgningsförespåkama framförde fartyget inte bordeattav

övertäckas. "Eftersom det ändå inte blir säkert, det bättreär att satsa
något annat."pengarna

Bärgningsfirespråkarnas på bärgningsfråganhanteringensyn av

del de anhöriga förEn bärgning kom fråganav som var om
regeringen alls haskulle befattat sig med saken. Några verkade detse

eller mindre självklarhet det regeringens uppgift. Enattsom mer en var
anhörig hade däremot förvåningmed positiv statsministrar-överreagerat

uttalanden de första dagarna. hade inte detEn sett statensnas man som
fannegentligen, det ändå naturligt på sigatt staten tog attansvar men

bärga. berättade han hadeEn känt det "Denatt tryggt attannan man
kraften skulle hand det". Någon ansåg rederiet intenärstora ta attom

gjorde något för bärga, blev det regeringensså sak.att
kvinna tyckte det tveksamt regeringen allsEn skulle gå in ivar om

det, medan hade kommit fram till det hade varit bättreen man om
regeringen inte alls blandat hadesig "då det funnits andra krafter som
kunde i det".ta tag

tycks bland bärgningsförespråkama ha frånAnnars utgått iattman
och sigmed statsministrama uttalade de gjorde, så blevatt som
bärgningen också regeringsfråga.en

Allmänt det de vill ha bärgning uppfattatsynes som om som
statsministramas uttalanden de första dagarna löfte ellerettsom en
garanti bärgning. han till löftetEn beskrev "tog sig ochattom man
levde med det", "det helt entydigt löfteatt ett atten annan var om
hem min hustru".

tycks flera redanDet efter dagar uppfattadeettsom om par en
svängning i regeringens hållning. Någon kände det märkligt Inesnär

efter kort tidUusmann återgav bibelspråket tagit.."."Vad haveten om
beskrev hur han tyckte detEn kom andra bud redan dagen därpå,man

kände mig knockad"Jag direkt".
några intervjuer berördesI det tillstånd nationen och stats-som -

ministrama befann sig i de första dagarna. Somliga ansåg ut-att-
talandena åtminstone i viss kundemån försvaras just med hänsyn till
det, "Carl Bildt och CarlssonIngvar befann sig i chocktillstånd",ett
"det förhastade ord".var

Andras uppfattning i den ställningen inte kanattvar personer
ursäktas med de befann isig chocktillstånd. skall då"Huratt ett man
kunna lita statsministern gång han uttalar sig pensionernästa när om
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eller barnbidrag, han kan befinna sig i chocktillstånd då också".ett
diskuteradeMan också uttalandena bärgning skulle kunnaom om

försvaras med statsministrama inte hade tillräckligt underlag. "Manatt
skall inte förrän vad talar det här ingetöppna vetmun man man om, var
valmöte då kunde ställa vallöften". borde i stället ha"Deut sagt attman
saken skulle utredas". statsminister förstå"En måste det han sägeratt
har betydelse för vanliga människor". den positionen måstestor man
tänka vadpå säger".man

Flera bärgningsförespråkama funderade kring den egentligaav
anledningen till uppfattadeså det regeringen ändradeattsom man- -
ståndpunkt. kvinna utgick från detEn ekonomiska skäl,att var av en

det fanns farligt gods ombord. flera ställdeDetantog attman var som
sig frågan regeringen skulle ha kommit fram till beslutom samma om
kungen och drottningen eller statsministern hade befunnit sig ombord.

fleraDet också anhöriga hade tankar regeringenattvar som om
medvetet skulle ha sig felaktiga uppgifter, djupet därstött t.ex. om

befinnervraket sig, i syfte få bärgningen framståatt att som mer
komplicerad den egentligen skulleMan också ha skrämt deän är. upp
anhöriga med överdrivna påståenden svårigheter, farligheter ochom
obehag; därigenom skulle de anhörigas krav bärgning mattas.

Många utgick från det förhållandet beslutet drog på tidenatt att ut
gjorde alltfler de anhöriga tveksamma till bärgning.av

genomgående uppfattningEn bland bärgningsförespåkamanästan var
regeringen inte tillräckligt brytt sig de anhörigas uppfattning iatt om

frågan, somliga ansåg regeringen avsiktligt nonchalerat det atto m
anhöriga. Flera uttryckte det "regeringen har fattat beslut överattsom
våra huvuden".

Många kopplade ihop detta med det Etiska rådet, också ansågssom
ha "talat våra huvuden". "Rådet bestod människor inteöver av som
själva drabbade, de måste de anhöriga får vadavgöravar vara som som

vi anhörigarätt." "Det har känslorna". inte deras"Detär är som var
"Årangelägenhet". inte anhörig harså inte kompetens". "Deman man

borde åtminstone ha gjort försök reda anhörigasdeett att ta
inställning". frågar sig"Man etik det gällde, de anhörigas ellervems
dykamas".

ocksåNågra kritiska till idén sådan med etiskt råd, "Detettvar som
går inte etiketten eller fel detta. kan uttala sig förIngensätta rättatt
någon annan".

Kritik riktades också enskilda ledamöter i rådet. ledamotEnmot
skulle ha haft förutfattade meningar och talat vilseledande "ruttnandeom
kroppar". ledamotEn kritiserades för sitt ital radiointervjuannan en om
nödvändigheten fatta bärgningsbeslutet "på distans", vilket uppfatta-att
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des de anhöriga inte borde höras. reageradeDenatt motsom man som
uttalandet fann det kränkande.nästan

redanSom framgått vände sig bärgningsföresprâkama även mot
rådets argumentering.

de drabbadeEn kunde inte det Etiska rådet något änannatav se som
förhalningstaktik från regeringens sida. Enligt henne skulle regeringen
ha fattat beslut ha behövt sigstödja på etiskt råd.utan att ettsamma

Några uttryckte irritation "schabblet" med informationenöver om
regeringsbeslutet i bärgningsfrågan den december,15 tillade atten
"annat inte vänta".attvar

Flera de intervjuade hade skrivit till regeringen och framfört sinaav
synpunkter. En hade formuleringar i hanöverreagerat svaretman som

oförskämtansåg undertonen enligt honom regeringen måsteattvar-
för bärgning psykiskt sjuka. Enanse personer som var som annan man

framfört juridiska aspekter på övertäckningen höll regeringenssom svar
för "Goddag yxskaft".

kritiska framförDet de starkt allt vände sig motsynes som om
regeringen och statsministern. "Regeringen har varit slapp". "Regeringen
har brutit sin främsta uppgift medborgarna". inte"Attvärnamot att ta

kropparna brott de mänskliga rättighetema". "Regeringensär ett motupp
handlande har och förnedrande".varit totalt fel, dumt Flera uppfattade
det statsministern skjutit kommunikationsministem framför sig.som om

fåttHon hade stå i skottgluggen. deltog i manifestatio-En person som
för bärgning i november hade statsministernöverreagerat attnen

Återkommandeuteblev. kommentarer kommunikationsministemom var
"dåligt påläst", "okunnig" och "lämnar felaktigauppenbart uppgifter".

uttryckteNågra medkänsla med henne "hon fick sig någotta an som-
ingen upplevt tidigare", "hon hade svår sits".en

Två förklarade de aldrig skulle socialde-påatt röstapersoner mer
mokratema. dem, medlemEn i partiet, skulle trädaav ur.

Röster bärgningmot

de vid tidenAv 16 för enkät bärgningSEAs emotpersoner som var
hade de flesta från början varit för, allteftersom tiden hadegått demen
ändrat uppfattning. de intervjuadeFem hade varit bärgning helaemotav
tiden. beskrev sig motståndareEn till bärgning, ansåg attman som men

möjligen borde ha bärgat de kroppar lätt åtkomliga.man som var
fd hustru omkomEn i olyckan, ansåg bärgning bådeman, vars

orealistiskt och olämpligt med hänsyn till alla risker. En annan man som
förlorat hustrun förklarade familjen hela tiden varit överensatt attom
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hänvisadeAndra saker viktigare.inte borde Hankropparna röras. var
också till sin erfarenhet läkare.som

hade hela tiden havetkvinna mist sin samboEn sett som ensom
skettskulle dock ha bärgning detnaturlig Hon accepterat omgrav.

omedelbart.
förlorat båda föräldrarna motiverade sin ochEn numeraman som -

med vad föräldrarna stod för. skulle intehela familjens inställning De-
för kvinnagillat tanken bärgning. honom, liksomha på För en som

finnaföräldrarna, risken skulleockså förlorat båda även attvar man
kropp vägande skäl.bara ett tungten

Även föreställningenför först ville ha bärgningnågra synes omsom
varit avgörande. Två kvinnor,hur den döde skulle ha velat ha det som

askan skulleförlorat sin make, hade erinrat sig deras önskanbåda att
havet.spridas över

först tagit fastaändrat uppfattning berättade hur deFlera omsom
beskrev hurbärgning. kvinna förlorat sinuttalandena En sonom som
kvinnabörjan fann i tanken bärgning.hon till Entröst annan somen

statsministramas ord,båda föräldrarna hade känt glädjemiste överstor
roll bara denhade känt det inte skulle spela någonhon t.o.m. att enaom

alltmerhade de sedan med tiden blivitföräldern återfanns. Båda
tveksamma.

varitavgörande. skulle haflera tidsaspekten ha varit DeFör synes
snabbt, inom vecka eller dagar. Senareför bärgning bara det skett 14en

få och hade ocksåkänslan kommit de döda måste lugn Manhade att ro.
hadehavet Någonsmåningom sig vid tankenså vant grav.som en

sjömännen och deras traditioner.tänkt
fram sjöfartsver-synpunkter kom iAndra hade tagit till sig de som

vad fick skulle inteskulle intekets vetarapport man upp, manman-
hade ocksåfanns ombord.den anhörige Dessaveta personeromens

meddykning skulle förenadde svårigheterövertygats som en varaav
enligt rapporten.

i medierna kundehade känt tillfällig tveksamhetNågon när manen
risken för gravplundring.läsa om

finns skillnad iflera funderade detDet synsättöver envar som om
kopplade ihopkustbor och "inlänningar". SEAsmellan De engagemang

hela tiden varit negativ tillfrågan med denna aspekt.i En man som
förståelse för såg saken påtanken bärga hade ändå annatatt att man

finns där.i Dalarna med de traditionersätt som
fader sade han egentligen önskadeförlorade sinEn attattman som

alltmertiden hade han dock blivitfaderns kropp skulle föras hem. Med
strid för bärgning.och framför allt ville han intetveksam, ta
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Bärgningsmotståndarnas på hanteringensyn

ungefär hälften övervägandede anhöriga bärgningAv emotsom var var
hanteringen frågan. Kritiken dels siktekritiska till tog stats-av

i början, den tid det innanministramas uttalandena dels tog
regeringsbeslutet fattades.

ochbärgningsförespråkama flera Carl BildtLiksom bland ansåg att
förhastat det fanns ursäktCarlsson uttalade sig i börjanIngvar utan att

i den ställningen tänka vad de säger". "Deför det. måste"Personer
skulle allt stod i derasställde till det med uttalanden de göraattom som

olyckligt frågadeskapade förväntningar sätt". Någonmakt, vilket ett
hadeville överträffa varandra. "Kanske detsig Bildt och Carlssonom

funderade anhörig.varit lika illa vad de sagt",än en annan
regeringsbeslutet för hanhaDen attaccepterat mestman som synes

Carlsson. kan aldrigstarkt kritisk till "Jaginte ville strid, Ingvarta var
sedan kröp han undan."så stursk de första dagarna,förlåta hanatt var

förståelse för statsministramaUngefär lika många uttryckte att
"Ävenmänskligt", statsministerde gjorde.uttalade sig "Det är ensom

sin jämt" bordefå och inte behöva vakta "Demåste tungaspontanvara ,
omfattning i början",förstod olyckanskanske bättre, ingenveta men

fint, det verkadeha lät väldigt"Vad skulle de sagt", "Det menannars
känslofárgat", leddes alltrealism, det lite väl "Dedålig trots avvara var

god vilja".en
ligga i politikerrollendet ligger och böransågEn t.o.m. attman --

inte skälmänsklig. kunde därför någotbåde och Hanspontanatt sevara
Carlssons uttalanden de första dagarna.Bildts ellerkritisera varkenatt

frågan drogfrämst på handläggningenKritiken gick attut avannars
blev föralltför lång tid", "Dettiden alltför mycket. "Det togut

beslut hadeutdraget", "Regeringen hade inte behövt harva "Omrunt",
fattats tidigare skulle inte uppfattningen bland de anhöriga ha varit så

framstår intesplittrad", hattas fram och tillbaka, regeringen"Det som
kraft bordeden starka den vara".

kritiska ordalag.nämnde också "schabblet" december iNågra den 15
beslutet fattades rimlig tid med tankeansåg inomEn attman som

förmenade skulle ha vågat ståfrågans svåra karaktär, regeringen attatt
för bärgning skulle ha blivit mycket hög. Regeringen skullekostnaden

framåtsyftande sjösäker-stället haenligt honom i påsatsat pengarna
liknande.hetsarbete eller

i positiv till hanteringen bärgnings-En stort sett avsom varman
sakligtinställning den "hanterats ochfrågan motiverade sin med att

allvar och med ochinformativt och med och tyngd" "omsorgstort
framhöll omöjligtkänsla för situationen". Någon detatt attvar
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balansera, det blimåste eller nej.ett ett
En likaledes i huvudsak positiv framhöll detattannan man som var

"alltid lätt kritisera", och "kritikenär del sorgearbetet".att äratt en av
ställdeHan den retoriska frågan varför kritikerna, deom nu anser

politikerna inkompetenta,så inte själva ställer till val.vara upp
kvinnaEn uttryckte tacksamhet kommunikationsministem,mot som

ansågs ha nyanserad och mänsklig kvinnaEn berömdeen syn. annan
ministern för hon lyssnat på de anhöriga. Brevet från regeringenatt om
beslutet framstod seriöst och riktigt enligt i stort settsom en annan
positiv anhörig.

Synpunkterna det Etiska rådet skiftade mellan bärgningsmotstån-
dama. de förde framAv uppfattning eller mindretresom en var mer
kritiska och menade rådet borde ha gjort ansträngningaratt större att ta
reda de anhörigas uppfattning eftersom bärgningen frågaär storen
för många.

anhörigEn direkt kritisk. anhörigaDe borde ha fått sinsägavar
mening "Varför skall andra bestämma i alla frågor kutymDet är att

hem anhöriga."tarman
kvinna utgick frånEn modellen med råd innebar regerings-att ett att

beslutet drog tiden, vilket inte bra med tanke på den plågsam-ut var
ovissheten. kvinnaDenna ansåg också innebardet regeringenatt attma

sköt ifrån sig I hon ändå positiv, bra"Detansvaret. stort sett attvar var
några slog ihop sina kloka huvuden".

tvåDe odelat positiva berömde rådet och dess insatser.mestsom var
utförde"De bra arbete", "Mycket bra, deett var personer som man

kunde lita på. Det särskilt bra det inte bara byråkrater, dåattvar var
kunde alla aspekter tillvara."tas

Några hade skrivit till ledamöter i rådet.
Vi ställde ingen direkt fråga planerna på övertäckning,om men

många saken Två kvinnor vände sig fartygettog spontant. mot attupp
skall täckas "Det blir instängt och det naturligaöver. kretsloppet",stör
ansåg dem, medan den andra fann tanken fasansfull skulleatten av man
"hälla betong Två positiva,över". döda få"De måste frid", blir"Detvar
slutgiltigt och de anhöriga kan få ro".

Bärgningsmotståndarna SEAsoch enkät

Åtminstone bärgningsmotståndama hade valt inte besvaratre attav
SEAs enkät. En dem ansåg enkäten totalt fel, inte"Det går attav vara
luta sig den eller andra hållet i sådan fråga". En kvinnaena en som
förlorat båda sina föräldrar hade misstag bara "avgivit röst".av en
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Kritiker fanns bland besvarade enkäten, "Den illaäven personer som var
formulerad", framstod"Det det fråga räddnings-som om var om en
aktion, kan inte rädda det dött". kvinnaEn beskrev hurärmen man som
hon fick samvetskval hon svarade nej. mycket"Detnästan när var
svårare jag hade nej blev jag inte ville ha tillbakaän trott, ett som om
min Kvinnanman". många hade just sådant skäl.antog att svarat av

Medierna7.13

Allmänt

Medierna, särskilt tidningar,TV och har haft den allra betydelse.största
förstaDe dagarna det många anhöriga fick sin informationvar som

radio, och tidningar och inteTV polisen eller rederiet.genom genom
Det gällde inte bara olyckan sådan uppgifter derasävenutansom om
saknade anhöriga. framgått tidigareSom många i tidigt skedegav upp
hoppet få direkta besked, höll sig till TV, radio och tidningaratt man
i stället.

Flera gick till kriscentrum i hopp där få snabbareortens attom
besked passagerarlistor, uppgifter räddade visade sigDetom om m.m.

mycket det fick där kom via stod på.TVatt vetaav som man som
framkommitSom redan många irriterade och besvikna över attvar

polisen hade så lite information förstade dygnen. allra flestaDeatt ge
ville dock inte lasta polisen för detta. Någon uttryckte det så polisenatt
visserligen i sitt informationslämnande, "bättre ochsentvar sen men
korrekt tidigt fel." kanoch ställas den kritik fleraDettaän mot som
framförde massmedia för publiceringen fotonnamnlistor ochmot av
de drabbade alltför tidigt. Någon såg dock massmediemas försprång som
helt naturligt, "joumalistema på hugget".är

Någon beskrev hur dessa förstaTV dagar blev "den trygghetenstora
i avsaknad meddelanden från flerahåll". hem stod iI TVannatav

dygnetstort sett om.
deEn intervjuade ansåg medierna inte hanterat bärgnings-attav

frågan helt opartiskt. Större borde enligt honom ha tillutrymme getts
motståndarna. Denne ansåg också medierna i Tyskland har haftattman

och informativ vinkling rapporteringen de svenska.änen annan mera
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Radio

radion,allra flesta fick sin första information olyckanDe om genom
vanligt hörde morgonnyhetema onsdagen.dvs. de på Därnär som

i underlämnades också meddelande nyhetssändningar TVextraom
radions lokala kanaler fick många upplysning-morgontimmama. Genom

lokala kriscentra och liknande.ar om

TV

första informationen olyckan radion verkar detEfter den om som om
nyhetssändningar underde flesta gått till och dessTVöver extra

morgontimmama. hade många hela dygnet.Som TVnämnts
förstaintervjuade i nöjda med TV-bevakningen deDe stort settvar

fåden emellanåt uppfattades alltför intensiv.dygnen, Deäven om som
kritiska tyckte nyhetssändningama bara eviganågot attsom var var

upprepningar, det blev lite för mycket, tröttnade. Enatten annan man
intetredje det blev lite hysteriskt. enligt honomansåg Detnästanatt var

längre fråga nyhetsförmedling.om
framförde kritik enskilda inslag. iNågra också En reportermot

Aktuellt ha varit alltför påstridig i intervju. Några reageradeansågs en
också bilder från räddningshelikopter intrycket attmot som gaven

försvåradesräddningsarbetet TVs närvaro.av
detAlla intervjuade hade hållit sig informerade via TV även om

Ävenhändelseförloppet. i den delen de flesta ifortsatta stort settvar
letapositiva. ansåg dock det alltför mycket handlatNågon att attom

syndabockar, kritik för övrigt gällde tidningarna.efter ävenen som

Tidningarna

fördes nämndetidningarnas bevakning tal mångaNär spontant
dåligt exempel. syftade då de listorManExpressen överettsom

efter olyckan."Räddade, Omkomna, Saknade" publicerades dagensom
uppslag,Flera de intervjuade hade sina anhöriga med på dessa enav

foton. tidningen, emellertid intedel med dem hade ringtEn av upp som
förståelse, "Bildema offentliga handlingar, så vi harvisade någon är

fel".inte gjort något
publicerat listor medUnder fredagen hade andra tidningaräven

foton. Lokaltidningama hade visat bilder drabbade bosatta orten.
de intervjuade berördes illa bildpublicering.Många Detav av

bilder offentliga handlingar ochförvånade dem både passregistrets äratt
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tidningar publicera bilderkan anhörigas samtycke.att utan
fall tillkomdetta något gjorde det MångaI ännu tyngre.som

rubrikentidningar publicerade och bilderna de saknade undernamnen
"Omkomna". i skede fortfarande hade hoppDetta månganärettvar om

räddats, innan officielladen anhörige skulle ha och långt denatt
dödsbekräftelsen kom beslutet dödskrivning. Några tidningargenom om
bad dagen därpå.ursäktom

falltidiga publiceringen ha lett till del misstag.Den I ettsynes en
visade fotot till den saknade. anhörige ringdeDenen namne upp

ifrån hontidningsredaktionen, slog sig, stod bara"Det attsom var
med fall tidningen bilder den saknadepå båten." I annat togett

aldrig hade tidigare, förmodligen fanns bildernaden anhörige settsom
Även fallet tidningen ifrån sig.i tidningens bildarkiv. i det slog

ha varittidning visade bilder äldreEn ett par som angavs
kraftigt,ombord. intervjuade hadeDen reageratsonenpassagerare

för medeftersom föräldrarna vid tidpunkten publiceringen inte fanns
de officiella passagerarlistoma. enbart grundDet var av egna

föräldrarna hade varitefterforskningar han hade kunnat anta attsom
tidningen för fråga varifrån de hademed ombord. kontaktadeHan att

fått uppgiften, vägrade avslöja sina källor.tidningen attmen
skullekvinna kritisk publiceringen därför den kunnaEn attmotvar

omkomnes bostad.medföra risk för inbrott i den
förstasida i lokaltidninghadeEn reagerat mot somman en en

omkomna föräldrar visade bildersamtidigt med hans påporträtt
räddningsflotte.livlösa kroppar i en

bilder sörjande uppfattadesKritik framfördes också påmot som som
alltför närgångna.

flesta nöjda med tidningsbevak-det längre perspektivet deI var
främst de fick sinningen. den ochDet TVvar genom genom som

information det hänt efter katastrofen.om som

Journalisternas uppträdande

Några de anhöriga besökte Estlineterrninalen under onsdagensomav
fotografer försökte fångareagerade de med teleobjektivmot som

tillfälligt lämnade terminalen till vilkenoroliga anhöriga den delsom av
hade tillträde.journalisterna inte

det allmänhet respekteratPå andra håll tycks journalisterna isom om
sörjande lämnas exempel kanönskemål från de i fred. Som nämnasatt

ordning innebarNorrköping där så småningom skapade attsomman en
medierna inte vände sig direkt till de anhöriga.
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haftintervjuas har intelåta sigde anhörigaDe accepterat attsomav
de falljoumalistens sig. Ianmärkanågot sätt närmaattatt en

fall det efternågraavböjts, verkar det ha Iintervju har äraccepterats.
fångats i anhöriggrupp.den anhörigetidningsintervju upp ensomen

SEAs Text-TV7.14

informationi förhaft TV4s Text-TVharSEA permanent utrymme av
olika slag.

främstadetta medium sinde intervjuadeFlera somangerav
informationen.mycket nöjda med Deninfonnationskanal. De är stora

försjälv. Många harkan "läsa detfördelen av" närär att passar enman
jämna mellanrum.detta medgöraattvana

Böcker7.15

katastrofen "Estonia Be-böcker publiceratsdeEn äromav som -
bygger påBodell/Kasvi/Lidén. Bokentragedi"rättelsen avom en

överlevande.antalintervjuer med bl.a. ett stort
blivitreagerade hon inteförlorade sinkvinnaEn över attmansom

ställen skildras vadföre publiceringen. På någrakontaktad författarnaav
vadföretog sig ombord ochöverlevdeoch hans kamrat sommannen --

fullstän-minuterna före förlisningen. Mannenshände dem de sistasom
förståintervjuade kan många ändåinte, enligt dendiga namn anges men

det handlar om.vem

Pressetik7.16

i massmedia harintervjuade berörda inslagende deNågra av av
Pressombudsman ochAllmänhetens PO Pressensbehandlats av

Opinionsnämnd PON.
inslag ifrån anhöriga, till PO avsåg Ex-anmälningar, bådaTvå

färjekatastrofen. POseptember, dagen eftertorsdagen den 29pressen
fallen publicering-nämndens prövning. Båda avsågärendena tillhänsköt

varitbilderdelvis första sidan,på passagerarepersoner somaven,
rubrikplatta mittrespektive makar.däribland anmälamas Iombord, en

RÄDDADE"."DÖDAfanns de orden SAKNADEsidan tre
bilden den saknade makanfallet publicerat påhade i detExpressen ena

alla anhörigaeller tillstånd och innananmälarens vetskaputan var
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underrättade. iInne tidningen återfanns makens i den publiceradenamn
passagerarlistan. det andra falletI hade hustruns bild återfunnits intepå
mindre ställen i tidningen och enligt anmälaren detän tre var genom
publiceringen det barnet fick klart för sig hadeattsom ena mamman
omkommit.

sittI uttalande återger nämnden de pressetiska regler som uppmanar
tidningarna alltid visa offer för brott och olyckor möjligaatt största
hänsyn och publicering och bild bör medatt prövasav namn noga
hänsyn till offren och deras anhöriga. Enligt stadgad pressetisktagen
praxis får och bild brotts- och olycksoffer normalt intenamn
publiceras förrän tidningen förvissat sig de anhöriganärmastattom
underrättats. framhållerNämnden de pressetiska reglerna givetvisatt
skall tillämpas vid katastrofer. Genom bildpubliceringenäven och
särskilt presentationen förstapå och sista sidan hade Expressengenom

brutit god publicistisk sed.grovt mot
Även andra inslag har fällts Opinionsnämnd.Pressens Tidningenav

iDAG hade den oktober3 uppslagen bild på fyra enskildastoren
kvinnor deltog i samling i Storkyrkan dagen före. Två dem hadesom av
förlorat sin vid katastrofen, de andra deras bästa väninnor.mor var
Nämnden anförde det central del uppgift skildraäratt atten av pressens

i samband med krig, våldsdåd och katastrofer. dockDet ärsorgen av
vikt undvika publicering varje bild kan riskera kränkastor att attav som

den enskildes integritet. Nämnden bildenansåg de fyra kvinnornaatt av
hade varit alltför närgången och medfört skada för dem. Genom
publiceringen hade tidningen därmed brutit god publicistisk sed.mot

I artikel i Journalisten beklagar13/95 PO Pär-Ame igeniusJ atten nr
"Årets nyhetsbild", foto katastrofens offer bärgas frånett ettav av som

flotte, inte blivit fall för PO. huvudtankeEn med POs verksamhetetten
bedömning skall ske publicitetsskadanär föratt ären av personer som

direkt berörda publicering. skallPO däremot inte fungeraav en som
någon allmän smakdomare någon drabbats. När POutan attsom agerar

initiativ förstmåste han inhämta tillstånd från deeget närmastagerar
berörda. Eftersom identiteten på"den döda kvinnan i flotten inte var

förkänd kundePO, han inte saken. påpekarPOta ävenattupp om en
anhörig i detta fall anmält bildpubliceringen skulle tidningen ha kunnat
hävda den döda kvinnan inte identifierbar och därmed hadeatt var
anmälaren inte lidit någon påvisbar skada. framförPO begränsningenatt
i reglerna för verksamheten ibland kan uppfattas onödigt snäv.som
Rimligen det fåtal kvinnokroppar bärgades från livrädd-ettvar som

Åretsningsflottama. Många anhöriga måste ha frågat sig vid åsynen av
bild: Föreställer det min hustru, vår eller vår väninna Detmamma
krävs enligt PO ingen inlevelsefömiåga för inse bildenstörre att att
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människor.för vid kretsmåste ha varit plågsam aven

reflektionertankar ochAllmänna7.17

mycket öppenhjärtiga. Viframgått flera intervjuernaredanSom var av
fram ochfamiljeöden, det kom tankarfick familjerelationer ochhöra om

hade frågat sig denoch döden. Några anhörigareflektioner livet omom
företecken detta i tidentid de hade pådödes utmätt sett resan.var -

införTankar resan

införhaft betänkligheter och våndorde omkomna haFlera uppgavsav
inte hade velat Entill Estland. många egentligenDet resa.somresan var

hans gode tidigareföljt med för gengäldahade vänatt attmestman
för fira födelsedag.följt med motsvarandehade honom på attresa enen

hustrun, intekrånglat till sig med biljetterna, ochhadeDet restesom
skulle lösa dem.länge tvekat hon verkligen Enmed, hade ut annanom

allmänhet tyckte hanogillade konferensresor i största att sommenman
hade följt medutebli. Flera ogillade båtresor,nyanställd inte kunde men

framstått lockande.eller Endärför resmålet reseprogrammetatt som
färjai djupet hade gjort två medföljde med båtenkvinna resorsom

och den andraförsta hade båten bombhotatstidigare; den gången
Tredje gick med Estonia.hade båten gått grund.gången resan

inför denanhöriga berättade de hadeNågra de att reageratav
detkatastrofen. hade förståtttilltagande vinden kvällen före De att

det varit ombord.besvärlig och tänkt sig i hurskulle bli sjöresa,en
onsdags-hörde olyckanberättade de deAndra näratt genast om

överlevt eftersomden anhörige inte kunde hahade tänkt attmorgonen
sjösjukemedel och lagt sig tidigt.säkerligen tagithan eller hon

få beskedinte konkretAtt

inteupplevelsenberättelsernalöper mångaDet är attavgenom avsom
påträffats.fall kroppen intebud dödsfallet i deha fått konkretett om

pendlingfasansfulla dagarnasbara de förstahade präglat inteDetta
förkommit förInsikten hademellan hopp och förtvivlan. steg steg, men

de, vetskapdefinitiv. Många beskrev hurblev den ändå intenågra utan
fannstill hur det förhöll sig.bekräftelse, hade fått sluta sig Deteller

konkretolyckan väntadefortfarande halvår efter ettettsompersoner
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dödsbud. Som tidigare verkade det besluten dödskriv-sagts som om om
ning inte uppfattades sådan bekräftelse.som en

Familj och vänner

Vi fick höra hel del reaktioner inom familjen efter olyckan. Deten om
inte alls ovanligt meningarna delade frågor,i olikat.ex. att t.ex.var var

bärgning.om
Många uppehöll sig vid betydelsen den kretsen. komDettanäraav

fram särskilt vi frågade deltagande i krisgrupper och anhörig-när om
föreningar. vanlig reflektionEn sådant "institutionaliserat"attvar mera
stöd visserligen värdefullt, det verkligt betydelsefullaär ärattmen

inomstödet familjen och kvinna förloradeEn sinvännerna.av som son
lovordade uppställningen från omgivningen, kände ändå attmen
familjen varit det stödet. förloradeEn sin hustrustörsta man som
betonade finna stödetmåste på håll. Andra hade heltnäraatt man
avstått från professionellt stöd med motiveringen just familj,attmera
släkt och hade hållit ihop. vanliga bildenDen ocksåvänner attvar
familjerna snabbt samlades efter olycksbudet. Många hade sedan
tillbringat tid tillsammans, förekomdet bodde hos varandraatten man
flera veckor efter olyckan.

förlorade förklaradeEn sin hustru varför inte han ellerman som
någon i familjen uppsökt krisgrupp liknande.eller Familjenannan en
hade levt ganska lugnt liv åren bekymmer.några störreett utangenom

därför bättre rustade smäll". Därtill hadeDe "ta familjen fåttatt envar
fantastiskt frånstöd tänkt det bästEnvänner.ett att attgranne, som var

olycksbudet,inte hade knackat föreredantog emotmannen ensam
kl. 7 på olycksmorgonen.

Två kvinnor, båda i 35-40 årsåldem, nämnde sina respektive
motorcykelklubbar de ombads tala särskiltvad varit bra. Denär om som
tyckte båda de hade fått otroligt stöd inom klubben,vännernaatt ett av

spridda hela landet. berättadekvinnan denDenöversom var ena om
starka sammanhållningen, "vi alla människor, detär sorters men som
förenar motorcyklister klubbeni vi inte vill märk-är göraattoss oss
värdiga och vi har lite äventyrslusta i hade några månadeross". Honatt
efter olyckan besökts helg dussintalet MC-klubbister.över en av

Att "Est0niaanhörig"vara

flera frågade sigDet det skulle ha varit annorlundavar som om om
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olycka."banal"omkommit ianhörigaderas en mera
specialbe-medbeståttsde hadeföruttryckpå olikaDe sätt attgav

väntrummet",sitta iintebehöverEstoniaanhörighandling. "Som man
blirsig, såvänder"Nästankvinna. änsiguttryckte vart manmanen
frångickberättadeförståelse." Enochmed vänlighet att postenmött man

förstodtjänstemanneneftersändningvidregler närvanligasina post,av
Estonia.gälldedetatt

frånanteckningarnaigenomha lästefterfrågan,ställdekvinnaEn att
hadei ställetföräldrarnasig,bryttskulle hanågonintervjun, omom

finnsskyddsnätetsocialafärjan.till "Detdött vägmotorvägen nog
väldigt stora".maskomai Sverige, ärmen

såEstoniakatastrofenmenadedefanns ocksåDet att var ensom
vanligafrångånaturligtfulltbordedethändelse attspeciell att vara

beskattningvidellersocialförsäkringenfrågairegler, avt.ex. om
föreskrivaborderegeringenansågdrabbade. Detill deskadestånden att

undantag.sådana
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förslagSlutsatser och8

detta avsnittAvsikten med8.1

dennahuvudsyftet medframgår det inledande kapitletSom ärav
erfarenheter, kanske inteför framtiden bevara vissarapport att som

lättillgängligt någon Avkommer kunna återfinnas annanstans.att
iinför likartade händelsererfarenheterna bör dra lärdomarman

Framställningen bygger påframtiden. avsikten med detta avsnitt.Det är
september till dessfrån M/S Estonias förlisning den 28 1994händelser

mitt egentliga upphörde den 30 juni 1995.uppdrag
Estoniakatastrofen, dessdock inte lätt. Mycket kringsåDet är

tids-eller kontroversiellt ochorsaker och efterspel alltjämt okäntär
för tidigtkan i många delarperspektivet kort. Distans saknas. Det vara

för framtiden föreslagnabetyder också,efterklok. Det attatt vara
kritik detförbättringar varken kan eller bör tolkas som nusom av

gjordes eller underläts.
enmansutredare, reellt medformellt varitharJag ettsett men

för anhörigaslags nationell ombudsmanuppdrag närmast att ettvara
kunna tillvarata sina intressen.och överlevande i frågan hur de skulle

fatta olyckor,hjälp, det gällerVårt förnuft inte tills närär attstor
får möjlighetkan fömuftet, dettragedier och katastrofer. Möjligen om

ochStarka känslorhjälpa hantera det hemska, hänt.därtill, att somoss
bär med sigförhållningssätt, ochde värderingar och som var enegna

mångameningsmotsättningar mellanändå, vi till svåraleder sett,som
undergång. viktigkatastrof M/S Estonias Ende berörda efter en somav

i vadeller ondo ochmotsättningar varit godofråga dessaär, av avom
demkrisen varit ägnade dämpaolika instansers hanteramån sätt attatt

eller dem.att stegra
objektivtjag försöktföregående redogörande avsnitten hardeI att

kapitel återges minafaktiskt hänt. dettabeskriva det I egnasom
ifrågasättautgångspunkterförslag. Andra kan med andraslutsatser och

till andra slutsatser.dem och komma
skallmina slutsatserför såväl mitt handlandeutgångspunktEn som

ovisshet generelltövertygelsenredovisas redan här. Det ärär settatt av
bära bördanmed ovisshetondo, det ofta svårare leva änär attattatt av
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och börja anpassningen till förfarandeäven visshet.en
Det benämnes Sorgearbete väl just sådanär anpassning tillsom en

svåruthärdligtnågot och svârfattbart. Dödsfall ställer ofta de anhöriga
inför mängd ovissheter i i smått. Jag detstort generellten tror, attsom

viktigt så många frågorärsett möjligtatt får sin lösning och kansom
i avföras från listan ovissheter,över så det egentliga sorgearbetetatt med

dess psykiska läkningsprocess och ärrbildning kan börja så snart som
möjligt.

Mina upplevelser efter Estoniakatastrofen har stärkt mig i den så
redovisade uppfattningen.

8.2 Slutsatser

8.2.1 Allmänt

Drabbad katastrof och liditär någon form förlustav en var en, som av
eller tillfogats något slags skada. vidasteI mening drabbas alla de
människor dom huvud berörsöver och M/Staget Estoniasupprörs.
plötsliga och hemska undergång till den 28 september 1994 kannatten

ha slagit helasägas Sverige. blevDen ocksåmot på vårt landsett prov
förmåga klara riktigt och likaatt slag.ett inträffadestort Denoväntat
under den korta tiden mellan den då sittande regeringens avgång efter
valnederlag och den regeringens bildande och tillträde.nya

De drabbadenärmast de, stått de omkomna ochnärmastvar som
Ävenförlorat dem de hållit kära. de överlevande drabbadeär av

genomgångna fasor och bördan sig tillhöra de få räddade.att vetaav
Några dem hade de anhöriga elleräven försvannvänner, iav som
djupet. Vilket stöd och vilken hjälp fick dessa, de närmastnu-
drabbade Hur har deras intressen kunnat tillvaratas

Kretsen de detta drabbadesätt kannärmast inte med säkerhetav
bestämmas. För varje omkommen finns antal liderett personer, som av
den plötsliga bortgången. Juridiskt kan för och fallen,vart ettman av

det finns vetskap förhållandena, fastställa antalet dödsbodelägare.om om
Sådant inte alltid alltsäger drabbats eller drabbatsom vem mest.som
De gjort de ochstörsta förlusternasmärtsamma kanske intesom mest
räknas bland de anhöriga enligtnärmast detta juridiska synsätt, även om
de i och för sig anhöriga och erhållit visssetts ersättning. Förlustensom

barn dess ålderett exempeloavsett är denav smärtsam-mesten- -
förlust, allvar knappast speglas i det förhärskandema vars synsättetnu

skadeståndsrättens område.
De anhöriglistor, ursprungligen upprättades Rikspolisstyrelsensom av
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försäkringsgivarenKommunikationsdepartementet,och sedan använts av
drygt 3 000i SverigeandraSkuld och mångAssurancesällskapet upptar

kanfaktaslutgiltigt. Nyaellerinte konstantantalDetta ärpersoner.
Antaletviförloratmångapåverka det. Hur vänner vetännu som

medborgare 49.överlevande svenska var
blivitdeintressen hurochskadelidandes behovdeNågra samtav

Ditförsöka värdera.ochuppfattninghatillgodosedda kan omenman
hur det fungeratekonomisk skada,ersättning förmeddet gåtthör hur

praktiskaekonomiska ochvägledning iinformationviktigmed samt
besvarandetbearbetas,skallhurangelägenheter. Det mesta, sorgensom

frågor, hanteran-existentiellas.k.uppfyllelse,mening ochfrågor omav
pietet,spörsmål berörpsykisk kris liksomochemotionelldet somav

bli ihågkommen,död skallderasoch vadför de dödarespekt sätt
hanågon kanknappastsaker,minnesvårdarochminnesstunder är som

kanmening Däremotallmängiltigvälgrundad,någon se ommanom.
generelltområdendessaerkänsla påstöd ochsärskilt behovbehov av --

eller inte.tillgodoseddablivitsett

försäkringsbolagenfrånErsättningar8.2.2

försäkringsbolagen.skadelidande blivit väldeAllmänt har ersattasett av
gällandebakgrundenskall rättomdömeallmännaDetta mot avses

jämförasskallbeloppuppbumaskadelidandedeområdet. Av m.a.o.
eller brott. EnolyckshändelseSverige vidinormalt utgårvadmed som

Redan undersnabbt.handladeförsäkringsgivamaoviktig sakinte är att
katastrofen hadeefterdagarfall inom någrai många94hösten --

detillförsäkringsgivareoch privataoffentliga attsvenskaflertalet sett
svårigheter. Sammaekonomiskafrån akutaskadelidande befriats

Arbetsmarknadsförsäkringar,minstoch inteförsäkringsgivaresvenska
tidigtpåmed Skulduppgörelsenunderlättade ettattAMF, även genom
elleråterbetalningbegärafrånavstoddeklargöra.stadium attatt

uppburit från deredanskadelidandedeavseende på vadmedreduktion
Skuld,förklaradeförsäkringsgivama. Som attsvenska ett mangensvar

svenskafrånredan uppburitsmed vadbeloppenreducerade som
från s.k. "regres-håll avståbådasade sig påförsäkringsgivare. Man

användasordkom just dettatermochjuridiskt attskrav". Rent
försäkringsgivaresinnebärsammanhang.detta Regressrättfelaktigt i en

utbetalatsvadåter påskadevållarenkrävatillfälle givesrätt att somom
utlägg ás.k.dethandladeEstoniafalletskadestånd. Ii snarare om

villkor hosskada medförsäkradnågonOm är motconto. sammasamma
betalar,demtänka sigså kanförsäkringsgivare,två att menen avman
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den slutliga regleringen blir föremålatt för dispyter. Det väsentliga är,
alla försäkringsgivare underlättadeatt snabb och skaderegle-generösen

ring dels avstå från återbetalningatt vad ochgenom ersatteav annan
dels och framför allt prioritet snabb handläggning.attgenom ge en

Uppgörelsen med Assuranceföreningen Skuld kommer sannolikt att
påverka den fortsatta utvecklingen skaderegleringar efter olyckor medav

antal mänskliga offer.ett stort
Min slutsats och mitt allmänna intryck i denna del deär, att

skadelidande onödigt tidsspill fått god ersättningutan ekonomisktrent
Denna slutsats dels generaliserandesett. är och dels byggd på gällande

skadeståndsrätt. finnsDet dock några sig missgynnadegrupper, som ser
eller tycker ersättningen oproportionerligt litenatt är i förhållande till
den lidna förlusten. Hit hör närstående, inte juridiskt räknassom som
dödsbodelägare och föräldrar, förlorat tonåriga eller bam.som vuxna

8.2.3 Informationen

Frågan rättidig och riktig information tillhandahållits kan inteom
besvaras på något enkelt eller entydigt sätt.

De timmarnanärmaste och dygnen efter katastrofen har informa-
tionsläget beskrivits kaotiskt. Rederiet och andra i fårjedriftensom

företagengagerade hade inte kompletta och riktiga passagerarlistor,
saknade andra uppgifteräven och brast i intern kommunikation. Deras
tjänstemän i Värtatenninalen hade följaktligent.ex. inte mycket att
meddela i detta förtvivlade läge. Polisen prioriterade uppgiftemas
riktighet framför kravet omedelbara besked. Olika telefonnummer dit
oroliga uppmanades ringa blev blockerade och i praktikensnart
oanvändbara. Anhöriga och andra har omvittnat, TV i denna situationatt
blev det tydde sig till och bevakade i hopp klarhet. Varken deman om
olika televisionskanalemas eller dagspressens kan dock ha haftreportrar
tillgång till eller säkrare information de i räddningsarbetetänmer
engagerade myndigheterna.

Massmedias iver infonnera ledde dock till felsteg.att citerarJag ur
årsberättelse från1994 Pressombudsmannen och Pressens opinions-
nämnd PO/PON: "Estoniakatastrofen aktualiserade två bildfrågor. Den
första gällde personbilder passfoton omkomna och saknade- -

Det brukligtär personbilder på olycksoffer publiceras förstattpersoner.
tidningen harnär anledning frånutgå de anhöriga informeratsatt att om

händelsen. detta fallI publicerades kollage bilder på räddade,ett av
saknade och omkomna innan de anhöriga underrättats och innan man
visste till vilken kategori respektive på bilden hörde." Ochperson
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bildernärgångnaförlisning ledde äventill"Estoniasvidare: att
medjämförtanhöriga publicerades. TVsörjandechockade och är

sådanamedium och i förekom mångaemotionellt TVett merpressen
publicerad isådan bildtill hänskjutithar PONsekvenser. PO enen

ochminnesgudstjänst i StorkyrkanunderBildenkvällstidning. togs en
dessaden förstakvinnors oförställda sorg." Förfyravisar avunga

för andra Kvällstidningenoch denbildpubliceringar fälldes Expressen
åsidosatthaansågs tidningarna PONbåda falleniDAG. I grovtav

publicistisk sed.
journalister varitvittnesbörd mångaandrafinnsDet även attom

överlevandelångtgående brist på hänsyn,påträngande och visat t.ex.se
ff.Bonniers 130inte kunde ske, 1995,Härstedts bok DetKent ssom

journalistisk drift,fått foten förmedkänsla har strykaochHänsyn en
autentiska hos dem,lidandet, återgekomma rösternära attatt som

fyllt sinblir, massmedia väli denna delMin slutsatsdrabbats. att
ochkatastrofen, dess omfattninguppgift information attatt menomge
tilloch mediaetiska principerfått demallvar många övergeatt press-av

otillräcklig.har varitpressetiska beredskapenskydd.enskildas Den
Rikspolisstyrel-myndigheter, framför alltfrån centralaInformationen

efteruppfattades under tidenidentifieringskommission, närmastsens
redanmassmedia. harförhållande till Dettasenfärdig iolyckan, som

förhållandet,kritiserat detstödföreningar har ocksåNågrapåpekats. att
förteckningtillkunde få tillgångveckor innandet dröjde flera enman

anhöriga med adresser.över
offentliggörande i det tidigainförberodde på tvekanDröjsmålet ett
drabbade skulle besvärasbefogad för defannsskedet. Det att aven oro

denreklammetoder. Underokänsligajournalister ochnärgångna
blivit kändaidentiteterefter några omkomnastiden detnärmaste att

dödsbon.uppgifter brott Detmassmedia förekom även motomgenom
och affärslo-saknades bostäderinbrott isig sådantskulle röra om som

företag. Bemödandenatill dem och derasbedrägliga fakturorkaler samt
länge namnlistomatragedin motbjudande. Såsig vinninggöraatt var

sekretesskyddadedepolismyndighet ansågsfanns enbart hos som
förundersökning ellersekretesslagenbestämmelserna i kap.jämlikt 5 om

offentlighetsprincipen. Såundantagna frånarbetsmaterialmöjligen som
lagligoffentliga och någontill mig blev deöverlämnatsfort listorna

klart,det blev dockfanns inte. Nå,för hemligstämplinggrund att
i falloch listornaoffentlighet överdrivenmedolägenhetema att vartvar

följder förmed olyckansarbetadefinnas till hands för alla,måste som
snabbare.sådant offentliggörasframtiden börde drabbade. l

skrevkommunikationsministem under hösten 1994brev,De som
flesta.kanske deuppskattades många,till de drabbade,direkt av
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Undantagen fanns bland dem, såg sig åsidosatta regeringenssom genom
och myndigheternas handlande.

Beslutet inte bärga också svårt besked för många.att Jagettvar
återkommer till detta. Kvar står betydelsen de drabbats fårattav som

påtagligt tecken deltagandepå från högstaett ort.
Under hela perioden har Estoniakatastrofen och dess efterspel i skilda

sammanhang och ofta återkommit i nyheter, artiklartätt och rubriker.
sällan har jag med deltagande tänkt alla dessa, knappt kunnatsom
uppleva dag i tidningen rubriker påminnasutan atten genom nya om
det drabbade dem. Som information betraktat har detta flöde oftasom
visat sig mogsägelsefullt och obeständigt och följaktligen i devara
delarna skapat osäkerhet visshet. Detta gäller inte alltänmer som
publiceras i väsentliga delar såsom motstridiga påståenden ocht.ex.men
teorier skeppsbrottets orsaker, vad kan förväntas ske kring ochom som
med vraket och de omkomna och i olikasamt motangreppangrepp
frågor. Olika uppfattningar har framförts i tekniska frågor. Tidvis har
diskussionen flammat eller vilka, bär för denansvaret,upp om vem som

olyckan i Norden sedan andra världskriget.största Regeringen och andra
centrala instanser har gjort uttalanden, givits innebörd,som en som
sedan visat sig inte hålla. tvåDe nationella stödgruppema har ofta

Ävenangripit regeringen och myndigheterna stundom varandra.samt
kontroverser kring skaderegleringen med Skuld har varit föremålm.m.
för debatt i tidningar och därTV, jag deltog.ävenen

8.2.4 Utfástelser

Mycket de motsättningar, den spänning, vrede och be-smärta,av
svikelse, kommit fram såväl i den offentliga debatten i mötensom som
med de drabbade hänger med utfastelser, besked eller erbjudan-samman
den från regeringen och andra, sedan inte kunnat infrias eller därsom
förverkligandet på svårigheter.stött

Med detta främst följande skeenden. Både den avgående ochavses -
den tillträdande statsministern gjorde uttalanden, många tolkadessom av

löfte, möjligt bärga fartyget. Med vissaett reservationer harattsom om
därefter det möjligt. I samstämmighet medexperter Etiskasagt vara

rådets rekommendationer beslöt regeringen dock sedan, varken bärgaatt
fartyg eller de kroppar, kunde påträffas. Samtidigt beslötsom -
regeringen såväl internationellt straffrättsligt tekniskt skydd förom som
vraket och platsen kring det. Det rättsliga skyddet, mellanstatligen
överenskommelse straffbelägga dykning och andra företagatt mot
vraket, visade sig bristfälligt, eftersom det endast verksamtär mot
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jurisdiktion och intelagöverträdare under de fördragsslutande staternas
tekniska skyddet har deti alla andra länder. såsomDet ärmot personer

tänkt kritiserats från många olika synpunkter. minnesgudstjänst påDen-
för förlisningen, ärkebiskopen ställt i utsikt, blev aldrigplatsen av.som

från Sjöfartsverket risken för ickedel tekniska beskedEn om-
nationellaauktoriserade dykningar har visat sig oriktiga. Denm.m. -

har dröjt bl.a. till följdminnesvärd i Stockholm, utlovats,som av
ochlämplig plats och välja konstnärsvårigheter attatt enas om en

utformning.
för betvivla,har inte framkommit någon anledning migDet attatt

gjorda utfástelser liksom de oerhört svåra beslut, fattats burits avsom
efter katastrofen det allra bästa. framstårstark önskan, Detgöraatten

möjligt,också riktigt, i allt väsentligt legat så högtatt ansvaret somsom
nämligen hos regeringen. Likväl det emellertid också klart,är att

harförväntningar har svikits. vitt utbredda besvikelsenmångas Den
kanaliserats ledningarna för de två nationella stödgruppema,tydligt av

förekommittill regeringen. hargått hårda Det ävenmot avsom angrepp
bitterläkare ledd stödterapi, bl.a. tagit sin utgångspunkt i attsom

ställningstaganden ibesvikelse Etiska rådets och regeringensöver
bärgningsfrågan berättigad.är

del de sörjande efter Estoniakatastrofen,mycketEn änstor omav
bärga.det absoluta flertalet, besvikna på regeringens beslutär att

andra begångna felaktig-Kritik riktas vadäven mot man menar vara
heter.

förstärkts i de nationella stödföre-kritik harDenna sagtssom
ound-ningarnas agitation och befásts andra lederDettaäven sätt.

allvarliga frågan i vad mån sorgearbetetgängligen till den gynnas,
beslutspro-försenas eller hindras sådan inriktning på långdragnaav en

fel, lägger regeringen och andra centrala instanserochcesser som man
ställas till dem, främsttill last. Frågan kan inte besvaras här. börDen

finnainom psykiatri, psykologi och själavård, har förutsättningar attsom
svar.

fråga, här efteråt inställer sig ochcentral såEn ärannan som nu om
dessai vilken det huvud varit nödvändigt allamån göraöver atttaget

möjligen skapatutfästelser. kanske alldeles onödigt och harDet var
undvikas. Tankegången skallsvårigheter, dem förutan hade kunnatsom

utvecklas närmare.
statsministerns uttalandenBåde den avgående och den tillträdande

innebörden fartyget medefter förlisningen allmänt densnart attgavs
huvudde ombordvarandes kroppar skulle bärgas, detta över tagetom

ellermöjligt. Sedan beslöt regeringen varken bärga fartygsskrovetattvar
anträffas. grundades inte tekniskasådana kroppar kunde Beslutetsom
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eller juridiska hinder bärgning på andra skäl.mot Detta har givitutan
upphov till bitter besvikelse, hos många parad med misstanken,en att
beslutet egentligen fattat från början och de tekniska utred-attvar
ningarna och Etiska rådets överväganden endast beställningsarbetenvar
för dölja detta och de verkliga ekonomiskaatt eller andra motiven.- -
Samtidigt har många anhöriga uttalat viss förståelse för statsministernatt
iden första bestörtningen uttalat sig han gjorde, samtidigtsom som man
beklagar, utfästelsen inte hållits. Så här efteråt framståratt det dock som
olyckligt, uttalandena gjordes. Det hade varitatt tillräckligt, försäkra,att

möjligheterna till bärgning liksomatt orsakerna till katastrofen skulle
utredas så och så skyndsamt möjligt.noga som

Mångas starka önskan, fartyget eller åtminstone så mångaatt som
möjligt de förolyckade skulle bärgas, bars känslorav sammansattaav
och motiv vid sidan denäven naturligt centrala önskan få hem deattav
avlidnas kvarlevor. fruktanEn för de omkomnas frid skulleattvar
kränkas vrakplundring eller andra hänsynslösa tilltag. Närgenom man

komså till beslutet inte bärga det därför naturligt,att iattvar man
stället ville skydda fartyget och de ombordvarande döda på sätt.annat
Sjöfartsverket förklarade, detta kunde ske övertäckning.att Mangenom
ville också skapa internationellt straffrättsligt skydd. Beslutetett att
övertäcka det sjunkna skrovet har emellertid for bitter kritik frånutsatts

Ävenskilda utgångspunkter. på den punkten kritiserar de nationella
stödföreningama regeringen och anhöriga klagar beslut, tagitsöver som

deras huvuden.över Det rättsliga skydd, åstadkommits har intesom
kunnat fullständigt i dengöras meningen begångna brottatt mot
olycksplatsens frid inte kan beivras alla tänkbara gärningsmän.mot
Däremot uppfattades dykningsförbudet några anhöriga såsom riktatav

dem och hindrande demmot på bekostnad och initiativatt egetegen
söka bärga sina döda.

Det naturligt inomär regeringen och etiskaatt rådet, villeman
erbjuda övertäckningsskydd för tillmötesgåett de anhöriga i derasatt

det inte skullenär bli någon bärgning. efteråt,Nu så framståroro, nu
det dock onödigt fatta beslut i frågan redan i sambandatt med detsom
negativa beslutet i bärgningsfrågan i slutet 1994. Någon liknandeav
teknisk övertäckning eller inkapsling sjunket fartyg har migettav
veterligen aldrig tidigare förekommit. hadeMan kunnat dröja med
ställningstagandet till dess de tekniska förutsättningarna helt utreddavar
och till dess frågan hunnit bli ordentligt genomlyst och klarhet vunnits
beträffande de anhörigas önskemål.

Utfástelsen, ärkebiskopen skulle hålla minnesgudstjänstatt tillen
havs på olycksplatsen, inte påkallad och blev återkallad.var senare

Det tveksamt,är nationell minnesvärd i Stockholm kanom en anses
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olikaflera finns minnesvårdarmånga. Påfylla något behov hos orter av
för de sörjande där.slag, fungerarsom

ochde utfástelserSammanfattningsvis jag, mångaatt avmenar
framstår onödigagjorts centralt, i efterhandställningstaganden, somsom

dockdå de gjordes, såg detVid de tidpunktereller förhastade. an-
anledningdel fann jag då någonför många.norlunda För attut egen

funnits tillfällebeslöts, detkritisera vadavråda från eller som ens om
tidigtblev mångaanhöriga och överlevande däremotBland detill det.
kritikstödföreningarnas sida har dennafrån de nationellakritiska och

ledmotiv.blivitandra centrala instanser någotregering och ettmot av

praktiska tingekonomiska ochVägledning i8.2.5

biträde advokathar haft tillgång tilldrabbade så önskarAlla avsom
Skuld och andrarörande skadereglering harjurist. frågoreller Iannan

irådgivama harkostnaderna. juridiskaförsäkringsgivare stått för De
ochfrågor rättsligmånga andradärmed besvaratsamband även av

d.v.s. ledamötersvenska advokater,ekonomisk Depraktiskt art. av
förhandlings-i centralaadvokatsamfund, denSveriges engageratssom

skadelidande, har till heltombud förlokaladelegationen eller som
sina uppgifter påmin uppfattning fullgjortdel enligtövervägande ett

genomfördes ochanalys rättslägetFramför alltförtjänstfullt sätt. en av
och precision.med berömvärd snabbhet Förmed Skuldförhandlingarna

kritiskadockbegrundan vill jagframtida bruk och göra ett par
under hösten 1994håll i landet komrandanmärkningar. Från ett par-

stötandeuppfattadesadvokater påpåståenden sättettatt somsomom
situationenanhöriga. försvåradesuppdrag bland de Nu"raggade" attav

för deni början agiteradeInternationella stödgruppen, DIS,den att
fullmaktmedadvokat det räckteenskilde inte behövde någon utan att en

uppfattningförhandlingsdelegationen. MintillDIS direkt var engenom
Vidutredning.redovisade under i dennaMina skäl 3.3.6.2ärannan. -

förhandlings-mellan advokater idet i kontakttillfälle brastnågot
informeradesuppdragsgivare så massmediaderasdelegationen och att

olycksfall i arbetet.förefaller mig ha varitsistnämnda.före de Det ett
anlitadoch demmellan lokal stödgruppuppstod oklarhetTill sist aven

åtgärderadvokatarvode avseendeskulle föradvokat svaraom vem som
vadbildandestadgeenligasamband med stödgruppensi samt som

förenings-stödgruppensskadereglering sidan ochhänförde sig till å ena
debitera klientenAdvokat får dock inteå den andra.angelägenheter

blivitunderrättats eller påförhandåtgärd klienten sättannatutan att
advokathuvudman ochbetalningsansvar. Tvist mellansittmedveten om
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arvode och kostnad för utfört uppdrag kan, huvudmannen inomom om
år från sluträkning begär det, lösasett skiljedommottagen enligtgenom

Lagen skiljemän 1929:145 och Advokatsamfundets stadgar.om
Dessa detaljanmärkningar och enstaka klienters ofrånkomliga

missnöje rubbar inte helhetsintrycket, advokaterna väl svaradeatt mot
situationens krav.

I tidigare kapitel har jag beskrivit hurett juridisk byrå visserli-en -
företrädd advokater under hösten 1994 och påföljande vårgen av men

ledd jurist, då stod utanför Advokatsamfundet grundade sittav en som -
handlande otillräcklig kunskap gällande och under periodrättom en
framstod hot uppgörelsen med Skuld.ett motsom

Socialsekreterare, sjukhuskuratorer och andra yrkesverksammaorten
rådgivare har såvitt jag med få undantag också givit bra vägledning.vet

De svenska försäkringsgivama ingrep, redan tidigt förnämnts,som
lösa akuta ekonomiska problematt och har i samband därmed även

lämnat praktiska upplysningar.
I intervjuerna med de anhöriga och andra framkommersätt

glädjande det goda stöd, i praktiska frågor fåttäven arbetsgiva-man av
Statoil och Ericsson.t.ex.re,

Många upplysningar och råd har kanaliserats på bra sättett genom
stödgruppema. Två dessa har emellertid skapat förvirringäven ochav

kontroversiella budskap, tidvis inbördes osämja och i falloro genom ett
den nyssnämnda rekommendationen. de anhöriga inte skulle anlitaatt

advokater.egna
Vittnesbörd både från de drabbade och från advokathåll, liksom

antalet inkommande frågor och andra kontakter vid handen detattger
i denna situation varit värde regeringen utsedd särskildattav en av
vägledare funnits till hands besvara frågor och klart sinatt ange egen
ståndpunkt beträffande skadeuppgörelsen och liknande.

Tillsamman förefaller det, det absoluta flertalettaget deatt av
skadelidande haft tillgång till den vägledning de behövt i ekonomiska
och andra praktiska ting.

8.2.6 Krisstödet

Den viktigaste kunskapen hur det direkta och personliga krisstödetom
fungerat får vi i de utförda intervjuerna med de anhöriga. Nu kan man
visserligen många derassäga, att väl så mycketsägerutsagorav om

Ådem själva det de berättar. andra sidan den bild destämmersom om
krisstödet väl med vad vigett påvet sätt.av annat

Stödet har i fungerat väl och bäststort sett med mångaorter
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påflera tillsammansEstonia företogsmeddrabbade eller där avresan
medPåalla visste".Estoniaanhörig,blevorganiserat "Man ortersätt.ett
ellerden omkomnei fall däranhörig ochenstakanågon reste ensam

haft svårareiblandkrisstödetharmed attnågontillsammansbara annan
roll.positivspelatharorganisationerochArbetsgivareigång.komma en

kyrkansÖverlag välanmärkningar talarenstakaoch trots omman
för mångamycketuppenbarligen betytthar ävenstödåtgärder. Dessa

lokalaockså denprisarkyrkan.med Manföga kontaktharannarssom
socialt-ochvårdensBildenuppgifter.sinafullgörapolisens sätt att av

skiftande.insatserjänstens är mer
flestai devarit viktigastharenskilda föreningarochFamilj, vänner

fall.
drabbatsanhöriga,fram, dekommitdetolika harPå attsätt avsom

uppmärksamhet,ochfått stöd änmångaEstoniakatastrofen på sätt mer
förofferfallerdär någonhändelse,alldagligfallet efterblir en mersom

pekar påbrott. Detellerandrapåolycksfall på sättvägarna, genom
kris ochhanteringförberedskapförbättradgenerelltbehovet avav en

fortochdet lättså gårVilhelmina visar,frånexempletkatastrof. Som
etableradharredanjust därkrisstödbygga stortett enatt manupp

olyckoroffren förmedvardagstillarbetar stöttaorganisation, attsom
och brott.

rådetEtiska8.2.7

rådetEtiskabetygat,harUusmannKommunikationsministem Ines att
svårahopplöstinför deför hennestödvärdefullt nästanettvar

harsidafrån anhörigasinför.ställdes Menregeringenavgöranden, som
angripitbittertsynvinklar. DemångafrånkritiseratsEtiska rådet som

rådet.Etiskaklandratocksåandetagregel iiregeringen har samma
detunderärendenregeringensgåttrådet baraEtiskaharNågra menat att
be-sittdelvältratregeringensig övertycktandra att avatt ense

rådet.slutsansvar
nödvändigheten iifrågasättaallvarinte attjagkan,Man menar

ochbärgningi frågabeslutenför de svåraregeringen tog omansvar
i det lägetbehovregeringensifrågasättaheller kanInte avannat. man

regerings-utanföromdömesgillafrågormed i etiskarådgöraatt personer
detdetnödvändigtdet görakansliet. Frågan attär genomvarom

låtandenochgörandenråd,särskilttillsättandetformella ett varsav
varithade detKanskeuppmärksamhet.tilldra sigförväntaskunde stor

ochinformelltförslagsynpunkter ochdessainhämtabättre att mer
underhand.
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inteDet bra, ledamöter rådet gjorde offentligaattvar av egna
uttalanden. bordeMan det mig ha inskränkt sig till detsyns gemensam-

Åuttalandet och hänvisa till det. andra sidan kan inteattma man
klandra ledamöterna för dessa uttalanden, eftersom det i regeringsbe-
slutet tillsätta råd stod, detta skulle kunna medverka tillatt ett att
diskussioner i etiska frågor bistå vid kontakter med överlevande,samt
anhöriga och andra berörda från farjeolyckan. Med sådan inriktningen

rådets uppgifter borde emellertid, ledamoten och läkaren Larssom
GustafssonH. påpekar, åtminstone någon medlem ha varit friställd från

andra arbetsuppgifter för kunna arbeta intensivt och särskilt dåatt mer
fler och systematiska kontakter med anhöriga. Som detgenom mer nu

blev har Etiska rådet många uppfattats etablerad elit iav som en
Stockholm, fällde diktat och fel närhet till derätt utansom om
drabbades verklighet.

8.2.8 dödsbud,Om dödförklaringar, minneshögtider
och gravskick

någotDe otidsenliga och otympliga reglerna i ärvdabalken dödför-om
klaring med deras långa frister i fallet Estonia eller mindresates mer ur
spel. I stället tillämpades administrativ dödskrivning. Det emellertidär
fortfarande oklart, inte dödförklaring i många fall kan komma attom
krävas i skede och hur den civilrättsliga dödförklaringenett senare
förhåller sig till den förvaltningsrättsliga dödskrivningen och vilka
rättsverkningar endera institutet har. En dessa frågor böröversyn av
göras.

Många anhöriga har påtalat frånvaron egentligt och officielltettav
besked den saknades död. Hur den bristen skall botas i likartadom en
situation i framtiden, där flertalet omkomna inte kan bli föremål för
vanlig dödsattest, bör också uppmärksammas i sammanhanget.

har framkommitDet begravningsbyråer inte hade dårutiner, detatt
gällt ceremonier för saknadeatt arrangera personer.

Det har också visat sig, kyrkan och kyrkogårdsförvaltningama inteatt
tillmötesgått olika önskemål från de anhöriga. Som exempel kan nämnas

önskan minnesvärd kyrkogårdensätta denatt överen upp en
omkomne, dennes kvarlevor kunnat begravas där. någotutan Iattmen
fall har efterlevande make önskat detta för sedan, det livetnäratt egna

till ända få begravas under den vården. Andra efterlevande harvar
önskat, efter sin död få askan utströdd i havet där Estonia sjönkatt egen
eller få sin kista sänkt där. förefallerDet angeläget här gällandeatt att
regelsystem så de bringas till enhetlighetöver, och bättreattses
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samklang med människors önskemål i skiftande sorgesituationer.

Polisen8.2.9

Polisen har, flera ställen framgått i denna utredning, fungeratpåsom
sinaväl. Enskilda polismän har i mänsklig omtanke stundom gått utöver

tjänsteåligganden, vilket har uppskattats mycket.
för framtiden kan första jag,lärdomar ändå dras. detEtt För trorpar

uppmärksamma vad kan kalla informationsdilemmat,måsteatt man man
förhållandet massmedia blir allt snabbare och effektiva-nämligen det att

i sin rapportering under det, polisens och andra myndighetersattre - -
fårkrav endast uppgifter absoluta riktighet kan stå föratt vars man

spridas och vidarebefordras. kris- och katastrofsituationer förblirI
polisen medan massmedia information, iblandlängerätt öser uttyst som

vinklad. inger betänkligheter psykologisk beredskapssyn-Dettaär ur
samtidigt det naturligtvis viktigt polisens uppgifterpunkt, ärär attsom

tillförlitliga. har ingen lösning hur avvägningen skall kunnapåJag göras
bättre, vad skrivits ställe, problemetattannatsommen upprepar

detmåste uppmärksammas. Kanske måste ändå risken,ta attman
felaktighet, väsentligt snabbhet kanuppstår någon smärre störreom

vinnas på så sätt
förbättra informationen från centraltförefaller kanDet även, att man

håll till samtliga polisdistrikt redan från det den första kännedomen
katastrof, kan medföra arbetsuppgifter förvunnits störreom en som

polisen, alla underrättade från första början.så äratt

särskild vägledare8.2.1O En

bra, regeringen förordnade särskild vägledare för deDet attvar en
anhöriga och överlevande i frågan hur de skulle tillvara sina intressen.ta

fyllt uppgift enskildajag i den funktionen har anhörigaAtt utsagtsen av
och överlevande, känt trygghet i vägledningen i frågor. Frånsvårasom
advokathåll har betygat den betydelse jag haft för skapaatt enman
fungerande för till snabbtförhandlingsmodell och kommaatt ett
förhandlingsresultat, gäller skadeersättningama. Samtligadetnär

nationella lokala stödgruppema,anhörigföreningar, såväl de de somsom
minönskemål, jag skulle bli kvar ijag haft kontakt med uttalade att

från Skuld, det skullefunktion till dess full betalning erhållits även om
hardröja till efter tidpunkten för mitt förordnandes utgång. Jag
delockså tagit kritik och besvikelse, dockemellertid emot envarav
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egentligen gällde regeringen och andra centrala instanser.
Möjligen hade jag kunnat fylla min uppgift bättre, jag förordnatsom

Äventidigare. stödgruppema har uttryckt sådan uppfattning. kanHären
erinras också de nationella stödgruppemaatt detsagt,om atten av
skulle ha räckt med lokala stödgrupper namnlistoma deöverom
anhöriga blivit tillgängliga och offentliggjorda tidigare.

jagNär tillfrågades dåvarande civilministem detta uppdragav om
hade det gått månad efter katastrofenän och jag börjadenärmer en
arbeta med det hade veckor förflutit. Bådeän de lokala och demer sex
nationella stödgruppema hade då redan forrnerats, denutanmen
samordnande centrala punkt, möjligen skulle ha kunnat förebyggasom
många missförstånd och onödiga motsättningar. möjligt,Det är att
åtskilligt det, vållat och ovisshet bland de anhöriga kunnatav som oro
undvikas särskild vägledare kunnat börja arbeta på tidigtom en ett
stadium tillsammans med de lokala stödföreningama och efter adresslis-

kunde fyllas på allt efter inkomnator, besked. Detta gäller intesom nya
minst de anhörigas fömimmelser inte lyssnat på dem ochatt attav man
viktiga beslut fattats deras huvuden.över

Åtskilliga missförstånd har frodats kring min ställning och mitträtta
uppdrag. Bland de anhöriga och dem arbetat med stödja ochattsom
hjälpa dem har det varit ganska vanligt, mig såsom någotatt settman
slags för regeringen eller regeringensrepresentant samordnare.som
Måhända hade tydliggörandet min roll oberoenderätta vägledareav som
och utredare varit lättare, jag och mina medarbetare haft arbetsrumom
någon på departementän och medannanstans adressett ochannan
teleanknytning regeringskansliets.än

Kontaktema med just regeringen och centrala myndigheter skulle ha
underlättats, det där fanns ställe,även där alla frågor väcktaettom av
katastrofen fokuserades. De med medarbetaremöten tillnäraen
samordningsministem, förekom gjorde kunde intenytta,som nu men
avhjälpa bristen på överblick och samlad handläggning.

8.3 Förslag

8.3.1 Förslag till regeringen:

alla,Att befordrar eller gods till sjöss eller i luftensom passagerare-
skall skyldiga så långt det möjligt och rimligt, alltidatt, ärvara
kunna tillhandahålla fullständiga och riktiga förteckningar över

besättning och andra ombordanställda med ochpassagerare, namn
övriga uppgifter, behövs för identifiering dem och derassom av
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anhöriga;

inträffadesådan ordning dessa förteckningar vidAtt upprättas, atten-
olyckor, katastrofer eller hotande sådana kan tillgängligagöras utan

för för stödja dedröjsmål och behöver dem i arbete attvar en som
direkt eller indirekt drabbade;

inomregeringen tillsätter arbetsgrupp för rutinernaAtt överatten se-
regeringskansliet vid inträffade eller hotande olyckor ochstörre
katastrofer, snabb och riktigvarvid särskilt bör beaktas behovet av
information till drabbade och allmänhet, betydelsen samlatettav

och konsekvent uppträdande från regeringens och centralagrepp
myndigheters ekonomiska, psykologis-sida, analys de humanitära,av

för uppnåendetka och politiska följderna tänkbara beslut, allt avav
skallbeslutsordning snabb förhastad. Vidareär utan atten som vara

då från fall till fall kunna behovet särskild vägledareövervägas av
regeringen,för de drabbade, personliga meddelanden till dem från

för ellersärskilda arbetsgrupper eller rådgivare till stöd regeringen
för få erforderliga insatser inomde drabbade, åtgärder igångatt

drabbade kommuner behovet ekonomisk och hjälp tillsamt av annan
lokalt stödarbete m.m.;

regeringen initierar de civilrättsliga reglerna iAtt översynen av-
Ãrvdabalken administrativdödförklaring å sidan och s.k.enaom
dödskrivning den andra, deras rättsverkningar, hur de förhåller sigå

föreslår Härvid börtill varandra och det behövs lagändringar.om- -
dödsfallet i defrågan auktoritativt beskedäven övervägas ett omom

finns dödförklaring eller dödsattest;fall, då det varken

förhåller sig medregeringen låter utreda hur det generelltAtt sett-
förekommandekrisberedskapen i vårt land i samband med alldagligt

olyckshändelser, brott eller andraförluster liv eller hälsaav genom
upplevelser Sverige eller utomlands, allt med inriktning påsvåra i

de får försäk-hur de drabbade bemöts och vilken hjälpnärmast av
vården, och samfund, social-ringsgivare, försäkringskassor, kyrkor

frivilliga organisationer.tjänsten och

Förslag till centrala myndigheter:8.3.2

Socialstyrelsen åtgärder för befordra den kommuna-Att överväger att-
ochsocialtjänstens kunskap och förmåga hjälpa till vid kriseratt
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katastrofer.

RikspolisstyrelsenAtt hur vid kris och katastroferöverväger man-
skall kunna snabbare information väsentliga fakta utan attge om
allvarligt tillförlitligheten hur kan bättraäventyra densamt man
initiala informationen i sådana fall till de lokala polismyndighetema.

8.3.3 Förslag till landsting, sjukhuskuratorer, kom-

munala socialnämnder, lokala polisdistrikt, försam-

lingspräster och diakoner, brottsofferjourer, frivilligor-
ganisationer kort till alla, kan ha uppgiftsagt som en-
vid olycka, kris och katastrof:

Att på har den beredskap,överväga, behövs ochortenom man som-
de drabbade f°ar den hjälp och det stöd, de behöver, vilketom som

övervägande bör bakgrund det på alla finnsgöras mot att orterav
människor drabbas olyckor, brott eller andra svåra öden ochsom av
eftersom ingen kan eller hur katastrofsäga nästa störreom, var
kommer inträffa; allt i syfte bra lokal krisberedskap skallatt att en
inrättas den inte redan finnsom-
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RUBRIKER UR AFTONBLADET OCH DAGENS NYHETER UNDER
HÖSTEN 1994

Varje dags rubriker i den ordning de förekommit i tidningenär upptagna
den i förstaregel på sidan Några de notisernaöversta smärre0.s.v. av-

medtagna.är

28/9
AB Uppl.1:

ÖstersjönkanDet 700 döda. Färja sjönk i iöver nattvara-
Hundratals drunknade-

kastade mig i havet sekunderna innan färjanJag sjönk-
Ögonvittne: Vi kunde inte livbåtari våra isätta stormen-
Något måste ha gått fel-

borde tåla dåligtFartyget väder-
Rederiet: ofattbartDet är-
Krisarbete tillsammans med polisen-
Krisgrupper hand de anhörigatar om-

flesta brukarDe svenskarresenärer vara-
Färjekatastrofen minut för minut-
Estonia svåraste olyckan-

Uppl. 2:
döda i fárjekatastrof750-
mirakel de lever.Ett kom de skadade tillIatt morse-

Huddinge
Minst dog i750 natt-

kastade migJag i havet sekunderna innan färjan sjönk-
helveteDet ettvar-

Helikopterpiloten: Människor flöt omkring överallt i vattnet-
lider med de anhörigaJag Ingvar Carlsson-

Något måste ha hänt ombord-
bordeFartyget tåla dåligt väder-

Även andra rubriker från Uppl. l.
känner sig liten.Man så-

Stockholms hamn i Anhöriga förlamademorse: av sorg-
Uppl.

Minst döda800-
Överlevande berättar mirakel vi leverEtt att- -
Överlevande berättar skräcknattenom-

luckaEn öppenvar-
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Besättningsman: Vattnet forsade in, sedan började båten-
kränga

kastadeJag mig i havet-
Pierre Isaksson med ombordvar-
Bildt: hadeJag ombordvänner-

ÅboChockad statsminister flög till för sorgehögtid-
Djup bland poliser i dagsorg-
Nämndemän med Estonia-
Kjell skulle imött vännerna morse-
Räddaren Kennet, 27 många hjältarnattensen av-

29/9
DN: Värsta sjökatastrofen-

Estonias ofattbara öde-
Läcka kan ha sänkt fartyget-
Flickorna orkade inte-
Nationell gudstjänst-

sågJag många inte orkadesom-
Tröstlös räddaremöttesyn-
Förfrusna och drunknade flöt i vattnet-
Ovisshet och sorg-
Osäkerhet efterlevande får ersättningom-
Förbön i flera kyrkor-
Kungen i djuptTV skakad-

AB: frånHemma dödens hav. fåNu måste vi förklaringen-
Över Östersjöns800 människor dog i iskalla Mariavatten- -
Fagersten, 34, överlevde baraJag skrek: Vi måste ut
Kroppama i propellramasögs-

levde,De vi kunde inget göramen-
Varfor, varför måste de dö-
"Älskade ...jag trodde inte"..-

fickI sin AlttiJana tillbaka igen "Jag tackar Gud förmorse-
jag lever"att

"Kom hit, det nu" Tom lever han förloradeär grönt men- -
arbetskamrater60

Efter timmar i havet hörde Anders Ericsson räddarenssex-
röst
Hallå jag lever. Alla trodde Mikael död tillsattpappa, var- -
han ringde hem. sportdykareJag det räddade migär -
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hann inte tänka på dödenJag-
Silja ledde räddningsarbetetpå EuropaKaptenen-

bände hans händer". Marinens Kenneth räddade"Jag upp-
och väntade själv i vattnetsex
anhöriga: Allt kaosDe var-

familj döda ochoch hela hansDe Magnusatt var sensa --
ringde han från Helsingfors

gömde sigVD:n-
Dödsbud överlevandeom-
Namnlistoma felaktigavar-

dayMay Day, May-
Katastrofen så kunde det hända- -

och skrik det hjälperGråt- -
överlevande: 140De namn-

Koskinen skriverVad ska vi Gud Lennartgöra ettnu,-
brev till Vår Herreöppet

30/9
Offren får glömmavi inteDN: -

tystnad inleds den sistaI resan-
bärgningDyr-

i hittills bekräftats saknade,Namnlistor på deDN som-
räddade och döda
Fler färjor drabbade skadorav-

ber för olycksoffrenPåven-
inteFlottarnas nödutrustning användes-

Sjösäkerhetsregler ingen garantiger-
riskfylld bärgningochDyr-

Stödgrupp i fyra år-
första fasChock krisensär-

Katastrofens offer på hemväg-

Därför sjönk katastroffärjan. Sjöfartsverket vissteAB: om-
tidigare tillbud

hjälpte varandra överleva helvetet om SaraDe att-
Hedrenius och HärstedtKent
Livlinan brastsom-

feletkände tillDe-
reageradeefter 800 människor döttFörst att-

sjöfartsinspektionen
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Dödsfärjan skall filmas idag-
De varandra löfte for livetettgav-

Sara Hedrenius och HärstedtKent
dyrare smäll förIngen oss-

För redarkungen Ronald Tallin-linjenBergman är en-
lysande affär

färjaEn vanlig går i hamn. CamilleCap ägs av samma-
företag katastroffärjan Estonia. "Rosth0lk inte bordesom som
få trafikera civiliserat Camille. Yrkeschaufför:vatten" Cap
Båtama hemska jag hatar åka med demär att-
Saknade eller döda namnlista-

förlorade hela sin familjMats, 12,-
Estniska stad sörjer sina vänner-

tillvaron slås i bitarNär Yrsa Stenius-
skall det forHur gå barnen i Lindesberg-

Polisen vill ha hjälp med identifieringen-
flotte hadeRätt räddat kvinnorna-

Färjomas kamp. hundratals miljoner och tusentalsI potten:-
liv

kistor alla41 utanav papp namn- -

1/10
FärjaDN: kör skadortrots-
Varför överlevde just jag-
Änkan har skapat krisgruppegen-

inteInre säkradporten tror expert-
Odell utreder sjöfartsinspektionen-

skaffadeLena krisgruppegen-
Gudstjänst for offren i London-

sökte i800 Lindesbergs kyrkatröst-
kavaljerEn i stommatten-

Kommissionen videofilm till hjälptar-
Små kuber kan fördröja kantring-

Sveriges farligasteAB: färjor. Listan vilka du skall undvika-
Skandalen fram om säkerhetsaspektenväxer-

hittas dödsfärjanHär-
får dykare lösaNu gåtan-

Överlevande berättar: sjönk med bogvisirHon öppet-
Återförening på sjukhuset-
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klarar sig"överlevare"baraDet är som-
färjornaSå farliga är-

bristeralla harNästan-
efter katastrofenmed trasigkördeSilja Europa port --

fel färjorSamma sex-

2/10
inne i hyttemaDN: Vatten-

under flottenhur det sloghördeJag-
bildäckströmmade frånVattnet-

offrenvärlden sörjerHela-
blev minnesstundFirandet-
glittrade bara nödljusenTill sist över vattnet-

överlevde tackräddningsflotten.Skräcktimmama i "JagAB: vare-
egoism"min

Bojes, 28, Jagdöd kropp höll mig MortenEn varm.-
mycket svårajag egoist. haröverlevde for Jagatt var

skuldkänslor
meddu åka StenaVågar-

bilden dödsfärjanFörst av-
offrenSverige sörjer-

3/10
ljus för de dödaHundratalsDN: -

i landets alla kyrkorSörjande samlade-
offrenHundratals ljus minde om-

sjösäkerhetenSamarbete om-
hördes inte hitNödropen-

värda på sjönMänniskoliv mindre-

SorgenAB: -
ochbarn, föräldrar,för älskade, våraVi gråter våra vänner --

medmänniskor
och skriktårarTysta sorgav--

videofilmas katastroffårjanHär-

4/10
EstoniabildernaDN: Första-

ofta felriskbedömningExperternas-
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Visiret slets bort visar filmbilder-
Sverige vill ha bärgad Estonia-
Elva utreder olyckanpersoner-
Sorgen behöver symbolhandlingar-
Fler insamlingar startade-

AB: Estlandsfárja gick grund. om Cap Camille-
Hela färjan skakade till-
Låset höll inte då sjönk färjan- -

allaNu bogportar fastsvetsas-

5/10
DN Bärgning snabbutreds-

Bärgning offren snabbutredsav-
Fartygets befäl kritiseras kommissionenav-
Möte med anhöriga idag-
Anhörigas ersättning begränsad-
Skuldkänslor vanliga-

första offrenDe identifieradesnart-
Omöjligt fast flytvästenspänna-

VarförAB gjordes ingenting-
ansvarig för katastrofenIngen-

Ni måste bevisa dogatt pappaer-
skall betalasPengarna så snabbt möjligtut som-

6/10
DN Enormt svår bärga Estoniaatt-

tvivlarExperterna på bärgning-
Estonias maxfartnärvar-
Minnena lever kvar på Utö-
Skadestånden till drabbade kan höjas-
Fem samtal offrentusen om-

AB: Haveriet För tolv år sedan slog larmväntat. expertervar om-
farliga bogportar

7/10
DN: Estonia-rederi slutar med färjor-

Många frågetecken ha oroliga anhöriga-
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klassningsällskapetlångsam BureuKritik rapportmot-
Veritas

anhörigaErsättning till de-

8/10
Polisen sörjerDN -

onödig katastrofEn-
för förlorad hederRedaren slåss-

bärgningSnabbutredning av-
tänkbar bärgareStrejk stoppar-

framfår kommaHär sorgen-
katastrofen polisendrabbadeNu oss-

höjd säkerhetkräverExperter-

9/10
farlig i ovädretOlycksfärjan valdeDN väg-
katastrofenochFrågor svar om-

bogportarFel igensvetsa-
hedradesArbetskamrater-

10/10
bogvisirtimmeEnDN utan-

utbildas i livräddningFärjeresenärer bör-

11/10
river alla sårBärgningDN upp-

söka offrenDykare redo att-
färjasker medHemtransporten-

samordnar kravAnhöriga-

Steniusinte vår YrsaEstlandsAB: ärsorg som-

12/10
1995Bärgning tidigastDN sommaren-

Fasansfull journalistik-
svårt bärgaMycket att-

till bärgningBiskopar tveksamma-
identifieratsoffren har24 av-

jag trodde Uusmannsvårare InesBärgningAB än-



Bilaga164 1 SOU 1996:189

Storrnlåsen bogvisiret kan ha varit öppna-

13/10
fárjeoffrenDN Låt vila i frid-

Resenärer väljer åka färja igenatt-
Estonias nödrop spelas upp-

14/10
DN Planer offrenövermonument-

Kritik bolaget besiktigademot som-

AB "verkligen illa, det verkligen illa här" sista ordenutser nu-
från Estonia
Vi har svår styrbord slagsida, 20-30 grader Estonias sista-
radiokontakter ord för 0rd-
Plötsligt försvann hon från radam kaptenen Silja- -
Europa berättar katastrofenom

15/10
DN Haveri kalkylerad risk för sjöfarten-

Kontroll från olika hålltre-
Estniskt rederi Tallintrafikenövertar-

AB Estline fortsätter Sverigetrafiken-

16/10
DN Redamas krav tafatt sjöfartsverkstyr-

Bärgning inget krav för utredare-
Radioröst identifierad-

AB Estonias nödrop stördes ryska militärerav-
Ryska militärer störde nödropen-

17/10
DN Förändringar svåra få igenom enligt Sjöfartsverketatt-

Bärgning krav i Borlängeett-
Besked Estonia efterlysesom-

18/10
DN Bogvisiret slet häl i skrovetupp-
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hålsletBogvisiret upp-
lidandeforskadeståndInget-
jättevågomastod inteLåsen emot-

djupetEstonia iföljdefruHansAB -
Härstedtdrabbats Kentträffa andravillJag som-

Schorisblir närmasteKent man-

19/10
närhetfärjansfunnet iBogvisiretDN -

väderhårtfart iHög-
Ännu bärgningovisst om-

barnestniskaEstoniafannsMamman-
minnesstundmedhedrasomkomnaidentifierade21-

andrahjälpakanjagkatastrofen.efter HoppasLivetAB -
bokblir detKanske en-

katastroffärjan bärgasSkall-

20/10
saknadochordlösEnDN sorg-

sinafå hem devillAnhöriga-
analyserasvisiret skaBilder av-

skjuts ibärgningBeslut uppom-
RiddarholmentillKortege-

infor sista0rdTröstens resan-

färdenSistaAB -

21/10
kärlekUtfärdsbönDN om-

tystnadstannade till iStockholm-
ochskuldöverleva smärtaAtt ger-

Mittuppslaget:AB
älskadeSkynda dig-

älskaskynda att
for minutminutmörknadagarna

tillljus dettänd några näraär natten
slutblomstrandedenärsnart sommaren
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Utfardsbön i Riddarholmskyrkan

22/10
DN Försäkringsnät skyddar rederiet-

AB dagar23 efter katastrofen. Skål för livet. Kent och Saras-
hela berättelse bara i Aftonbladet-
"Den här går aldrig komma över"natten att-

förJag evigt länkad till Sara, vad händerär änsom-
Skål och tack för hjälpen-

23/10
DN Estline säkerhetsatsar-

Kyrkan viktig i kris-
Skadeståndens storlek rederiets val-
Etiska skäl för bärgning-

24/10
DN Bilfarjor måste byggas om-

25/10
FinlandstrañkenDN halveras-
DN granskar säkerheten-
Passagerare sviker färjorna-
Anhöriga bör gå samman-
Estline ville minska Estonias fart-

26/10
DN Omöjligt bärga alla omkomna-

Efterlevande kan få ersättning redan nu-

27/10
DN Snabb bärgning möjlig-

AB Jag såg bogvisiret lossna-

28/10
DN Som det aldrig hade häntom-

Anhöriga bildar Stödgrupper-
Estline i novembernystartar-
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EstlandVilar VöruSorgen övertung-

29/10
farför ochDN Havet en grav mor-

för anhörigaStiftelse föreslås-
offer i EstlandUSA-fond för farjeolyckans-

för Estonias offerLjus vid havet-

31/10
Sjöbefál orolig för säkerhetenDN var-

1/11
dödförklarassaknade470DN -

Estonia gick under för snabbt-
visiret bör bärgasEnighet attom-

offer kan dödförklarasEstonias-
får världens portreglerNorden strängaste-

få till julEstoniaoffrens anhöriga kan ersättningAB -

2/11
Ännu stöd från regeringeningetDN -

krav säkerhetNya på-

856Skall Estonia bärgas. Nej 62% 22% Vet 16%JaAB -- --
intervjuade

3/11
Estonia-offren hemmaDN -

4/11
Anhöriga gårDN samman-

6/11
EstoniaSiste bilden frånDN -

för offerFlämtande ljus havets-
for brottEstonia-offer utsatta-
blev förvanskatNödrop från Estonia-
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7/11
AB Mikaels bild Estonia sjuknkernär-

Mikael sista bilden Estoniatog av-
sista bildenDen från Estonia-

8/11
DN Anhöriga skall juriststöd förordnandet Peter Nobelav-

Namnen på alla de omkomna svenskarna-

10/11
DN Jannu Aser överlevde dubbla livbälten räddningen- -

Räddad sjöman seglar igen-

AB Därför sjönk Estonia. sidor24 vi aldrig glömmernattenom-
Farten sänkte Estonia-

leverHan-
Mannen från sista bilden på Estonia berättar-

tidning:Extra Estonias undergång-
överlevdeDe och berättar vad verkligen händesom- -

11/11
DN Estonia-dykning börjar snart-

Slump på slump ledde till Jannu-

AB Första sedan Estoniamötet-
kände igenJag mig direkt dinpå bild-

12/11
DN Estlandslinje öppnad igen-

Omtvistad gudstjänst ställs-

AB "...0ch under ligger Estonia"oss-
från BalticumsMare jungfrufárd-

13/11
AB Estonias bogvisir bärgas i natt-

15/11
DN Anhöriga bör bilda bärgningsgrupp Internationella-

stöd gruppen
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16/11
snabbaredödförklaradblirSaknadDN -

tredjetappadeFärjor passagerarevar-
olycksplatsenförutfärdasSjövaming-

18/11
ovisshetendåligtFolk mårDN av-

tillVeritas ilsknarNorskeDet-
avbrötsvisirBärgning av-

dödförklaradessvenskar12-

FredrikssonGunnarligga kvarfåEstonia börAB -
LångströmHarrietCarlssonvi ingetVarfor får svar-

19/11
bärgat.Bogvisiret ärDN -

djupetVisiret urupp-

bogvisiretbärgasbogvisiret. HärbildenFörstaAB -

20/11
bogvisir kanSargatDN svarge-

skadatvisir svårtEstonias-

minnesmärkeblirBogvisiretAB -

21/11
trafikfärgaEstlinesDN urnya-

22/11
anhörigakritikfårKrisgrupperDN av-

farteninteknäckte visiretVågoma --
storstadikrishjälpordnaSvårt-

övergivnasigkännerSörjande-
kaotiskblevKatastrofhjälpen-

23/11
kritiksinbackar iSjösäkerhetschefenDN av-

klassningsällskapet
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AB "Hjälp blev lämnade" brev till Estoniasöppet ägareoss som-

24/11
DN Estonia blev helt godkänd-

Bärgning blikan gravskändning-
Estonia felfri vid sista inspektionen-

25/11
DN inteStonnen extremvar-

Dykare går ned veckanästa-

AB Dykare går in i vraket-

27/11
DN avsked till havsTungt-

stilla farväl tillEtt havs-
Fellingsbro två månader efter katastrofen-
Vardag i och samhörighetsorg-

farvälAB 700 Estonias offertog av-

29/11
skallAB Så Estoniadykama arbeta-

30/11
DN Estonia undersöks. Plattform med dykare framme på torsdag-

2/12
DN Dubbla skydd på färja-

AB Dykama kaos på Estoniamötte-

3/12
DN Estonias inredning helt förstörd-

Dykama har nått Estonia-

4/12
DN vill få hem minJag dotter-
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9/12
EstoniaMöjligt bärgaDN -

11/12
ÖstersjöniEstonia ligga kvarEtiska rådet: LåtAB -

havetråd villRegeringens etiskaska inte bärgas.Estonia att-
skall bli offrens grav

12/12
bärgningnej tillTroligtDN -

bärgningEtiska rådet emot-
försäkringsbolagmedUppgörelse nära-

Estonia skall inte bärgasEnigt råd:AB -

13/12
nej till bärgningAllt pekarDN mot-

for döda och levandeRespekt-
haveriplatsenFridlys-

möjligtteknisktBärgning-

RådAB väger tungtsom-

14/12
offrenhedrarMonumentDN -

15/12
dödauppgift bärgaFruktansvärtDN -

polisAnhöriga får besked av-

flottefrån Sarasräddade Kentöverlevde vi.Så DeAB sex-
berättar

sidorflotte dödens hav 24Livetstidning:Extra-

16/12
Estonia skall begravasDN -

inteEstonia bärgas-
löftebeklagarCarlsson-

släcktesHoppets-
rättsligt skyddGravplatsen ges-
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Bilrampens lås helt förstörda-
Beslut väckte känslorstorm av-

19/12
inteBegränsningar glömdes. Estonia och BalticumDN Mare-

byggda för havöppet
bärgasOljan måste-

20/12
träffaskulle kulräddade och Sara. "DetAB Han Kent attvara-

dem igen"

22/12
dröjer mednår inte barnen. Rädda barnenDN Pengar att-

förmedla Estoniainsamling

24/12
Estonia-katastrofen"."Min fick skulden för KaptenensAB man-
olyckan. "Katastrofen intefru berättar tiden efter varom

hans fel"

27/12
för EstoniabetydelseDN Farten utan-

Slut

sammanställning tidningsrubriker bygger påAnmärkning: Denna av
typiska för den svenskalöpande anteckningar under hösten 1994. De är

bilderdagspressen efter M/S Estonias undergång. Rubriker, artiklar och
Estoniakatastrifen hela tiden varit oftamed anknytning till har under

förekommande.



Bilaga 2

ERSÄTTNINGSERBJUDANDE

"fartyget" september harFörlisningen "ESTONIA" den 28 1994av
förmedfört sak-, och förmögenhetsskada överlevandeperson- passagera-

besättningsmän och andra ombordvarande och för efterlevande ochre,
anhöriga till besättningsmän och andraandra omkomna passagerare, om-

bordvarande.

Ägare, fartygets drift, vidbortfraktare och övriga ansvariga för som
olyckstillfället försäkring täckta för det följer avvar genom ansvar som
fartygets drift, Assuranceforeningen "Skuld" Gjensidig, Oslohos

benämnes nedan "Rederiet"."SKULD", gemensamt

andra ombordvarandeSåvitt dels överlevande ochnu avser passagerare
tillhörde fartygets efterlevande andrabesättning och dels ochsom

ombordvarandeanhöriga till omkomna och omkomna andrapassagerare
tillhörde fartygets besättning, enligt vad i Bilagasom angessom

nedan benämnda "Skadelidande", lämnar härmed SKULD,gemensamt
följande ersättningpå Rederiets och för del, erbjudandevägnar egen om

till Skadelidande.

1

Bilaga det återfinns förteckningtill Erbjudande1.1 I 1 överen
sammanlagt tio Skadelidande. varjeFör gruppgrupper av
redovisas vilken erbjuds de Skadelidande iersättning som

nedanerbjudande jämte Bilagor benämnsDettagruppen.
"Erbjudandet".

skadelidande kan hänföras till flera erbjuds1.2 Om en grupper
omfattasersättning i alla de den Skadelidandegrupper som av.

frånPå utfallande belopp enligt Erbjudandet utgår 11.3 ränta
december efter årlig motsvarande från tid till1994 räntesatsen

gällande svenskt riksbanksdiskonto plus åttaannan
procentenheter till den dag utbetalning sker.

erbjuderde ersättningsbelopp följer Bilaga1.4 Utöver 1som av
resgods.Rederiet/Skuld ersättning för skador eller förlust av

enligthärpå kommer Rederiet/SKULD reglera särskiltKrav att
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svenska sjölagens regler.

1.5 de falll personskador lett till döden Rederiet/SKULD iersätter
särskild ordning begravningskostnader och i skälig omfattning

kostnad till följd dödsfallet enligt svenskaannan av
skadeståndslagens regler.

1.6 i BilagaDe angivna1 beloppen svenska kronor SEK. Föravser
ersättningsanspråk relaterade till överlevande och omkomna

med hemvist i vissa länder sker omräkningpassagerare av
beloppen i enlighet med vad i Bilaganämnaresom anges

2. Qgdkännande Erbjudandet ogh aççeptfrigtav

2.1 BilagaI till2 Erbjudandet återfinns acceptfonnulär "Accept-ett
formuläret". Formuläret skall ifyllas med de upplysningar som
efterfrågas. formuläretOm inte undertecknats och tillsammans
med nödvändig dokumentation angivet iretumerats som
fonnuläret, mottagits SKULD den 20 1995samt senastav mars
"acceptfristen",har rederiet/SKULD återta Erbjudandeträtt att
enligt vad nedansom anges.

Efter överenskommelse med den förhandlingsgrupp företrättsom
Skadelidande, c/o Advokat Mats Ardhe, Allmänna Advokatbyrån,
Box 1049, 751 40 Uppsala, Sverige "Förhandlingsgruppen",

Rederiet/SKULD förlängaäger acceptfristen.rätt att

2.2 För Erbjudandet Skadelidande omfattasatt gentemot som av
Grupp i Bilaga10 skalll bli bindande för Rederiets/SKULD är
det villkor Erbjudandet minstett 90 % dem.att accepteras av av

detNär gäller Skadelidande efterlevande ochutgöressom av
andra anhöriga till omkomna och andra omkomnapassagerare
ombordvarande måste minst 90 % dem omfattasav som av

till och1 med i Bilaga4 l Erbjudandet föraccepteragrupperna
det skall bli bindande för Rederiet/SKULD.att

Rederiet/SKULD skall fyra veckor efter acceptfristenssenast
utgång skriftligen meddela Förhandlingsgruppen, c/o advokaten
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ovannämndauppfyllerhuruvida antaletArdhe,Mats accepter
antaletoberoendeRederiet/SKULD kan,minimikrav. accepter,av

ellerdemErbjudandetupprätthållaändock accepteratmot som
det.accepterarsenare

efter acceptfristensfyra veckorinteRederiet/SKULDOm senast
erforderligt antalenligtmeddelandeutgång lämnat attovan

skallåterkallas,Erbjudandet därförerhållits ochinte attaccepter
detochErbjudandetmed demträffatavtal accepteratsomanses

verkställadeloch förför Rederietsåligger SKULD att egen
punkt nedan.betalning enligt 3

lthgtglning3.

punktenligt 2ErbjudandetträffatsavtalOm accept avgenom
möjligt, 19praktisktsåutbetalning ske,skall är senastomovan

juni 1995.

vadföravdragRederiet/SKULDutbetalningenVid göraäger
enskildtill varjeutbetalttidigare havisar sigRederiet/SKULD

gällerpunkt 7framgårSåvidaSkadelidande. annat av
enligt och 1.5ersättning 1.4utbetalningaravdragsrätt rörsom

ovan.

uppgiftergrundval deSkadelidandeutbetalas tillBelopp av
till bankBetalning skerAcceptformuläret.iSkadelidande lämnat

medSkadelidandeSkadelidandes Förpostgirokonto ieller namn.
utbetalningskeroch DanmarkFinland,Sverige, Norgehemvist i

skeutbetalninghemvist kanmedSkadelidandeTilli SEK. annan
eller USD.val i SEK, EEKSkadelidandesi

utbetalningföruppgiftererforderligaerhållerSKULD attOm
Skadelidandetillgängligt förhålles beloppetskall kunna göras,

särskiltvilket falluppgifter, isådanaavvaktan påiSKULDhos
sådantSkadelidande.till Iskall sändasmeddelande härom snarast
enligtbetalaskyldighetRederiet/SKULDs räntaupphörfall att

utbetalats.skulle habeloppetdag dådenpunkt 1.3 om
uppgiftersådanaintill dessförelegat,uppgiftererforderliga

SKULD.erhållits av
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godkännande Erbjudandet4. Konsekvenser av av

full och slutligGodkännande Erbjudandet innebär avtal4.1 attav om
beträffandeekonomisk uppgörelse träffats mellan parterna

Skadelidandes ersättningsanspråk omfattassamtliga den avsom
ytterligareErbjudandet, och Skadelidande ska ha tillrätt

svenska skadeståndslagen. Ytterligareersättning enligt kap 5 §5
rättsligersättningsanspråk kan således inte med verkan motresas

förbindergodkännandet ErbjudandetRederiet/SKULD. Genom av
ersättningskrav grundsig den Skadelidande inte helleratt resa

harförlisning någon"ESTONIA":s partmot annan somav
hosförsäkringstäckning SKULD.

Erbjudandet ha erkäntskall4.2 Rederiet/SKULD genom anses
Skadelidande.skadeståndsrättsligtnågot gentemotansvar

ersättningför bestämmande5. Dokumentation av

Erbjudandet förutsätter den SkadelidandeUtbetalning enligt5.1 att
och korrekta upplysningar begärdlämnar erforderliga samt

fastställande ersättning i enlighet medfördokumentation av
Acceptfonnuläret.

oriktiga uppgifter och de oriktigaSkadelidande lämnatOm om
ekonomiska fördelar för dentill icke oväsentligauppgifterna lett

Rederiet/SKULD häva avtalet med denskadelidande, rättäger att
be-Rederiet/SKULD i sådant fall kräva,Skadelidande. äger att

Skadelidande skallden ersättning tillkommerräkningen av som
därvidRederiet/SKULDske i enlighet med svensk och ärrätt

kangällande alla de invändningar,berättigade göraatt som
Skadelidande,grundas därpå. utbetalning har skett tillOm äger

överstigerbeloppRederiet/SKULD kräva återbetalning somav
beñnnesSkadelidande grundval sådan beräkningdet som av

berättigad till. Vad gäller dock det kansagts antagas attomnu
de oriktiga uppgifterna inte berott Skadelidande.av

samtliga upplys-Rederiet/SKULD förbinder sig behandla5.2 att
konñdentiellt. Rederi-ningar Skadelidande lämnar striktsom

skall dock begäran från Förhandlingsgruppenet/SKULD
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hänför tillhandlingar sigtillhandahålla relevanta ut-som
Förhand-namngivna Skadelidande förbetalningar avseende

tillberäkningen ersättningenkontrolllingsgruppens attav av
förbinderSkadelidande korrekt. Förhandlingsgruppenenskild är

striktbehandla samtliga sådana upplysnin-garsig härvid att
konfidentiellt.

Skadelidande6. Jppgiirelse med andra

erbjuda Skadelidandeförbinder sig inteRederiet/SKULD6.1 att som
skulleErbjudandet högre ersättninginte änaccepterat som

svensk eller, det medför högretillkommit denne enligt rätt om
ersättning, enligt Erbjudandet.

gällande deSkadelidande antagit ErbjudandetOm gör attsom
beräkning ersättningligger till grund förprinciper, somavsom

skulle medföra högretill Skadelidande,utbetalats enannan
till Skadelidande själv,ersättning den, utbetalats den ägerän som

tilläggsersättning från Rederiet/SKULDdenne framställa krav på
beräkning grundas de principermed belopp, använtssomvars

den andra Skadelidanden.gentemot

skriftlig häromförbinder sig efter begäranRederiet/SKULD6.2 att
tillhandahållaErbjudandet,Skadelidande accepteratsomav

avseendehandlingar hänför sig till utbetalningarrelevanta som
ochErbjudandet,namngivna Skadelidande accepteratsom -

redogörelse för demöjligt integritetssynpunkt lämnaom ur -
till grund för beräkningenomständigheter, vilka legat av

ersättningsbeloppets storlek.

för försäkringgersättninggr7. Avräkning m.m.

frånförsäkringsgivare har bekräftat de avstårLedande svenska att
gjorda och framtida utbetalningar. Dettaför hittillsregressrätt

utbetalningarAMF-trygghetsförsäkring avseende allagäller bl.a.
personförsäkring,såvida AFA,under TFA/PSA, samt, avser

HolmLiv, Handelsbanken Liv,Europeiska, Folksam, Förenade
Livia, Länsförsäkringar,Lantbrukarnas Trygghetsförsäkring,
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Skandia, Trygg Hansa, Wasa och Victoria. Dessutom har
försäkringsbolag i Norge bekräftat helt avstår frånatt man
regressrätt.

Mot denna bakgrund Rederiet/SKULDaccepterar det skaatt
avdrag ellergöras kunna återkrävas belopp från Skadelidande till

följd försäkringsersättning har eller kan kommaav utgettssom
under Skadelidandesatt utges eller omkomnes personförsäkring.

Genom detta Erbjudande begränsas Skadelidandes möjligheter
föra ansvarstalanatt tredje framgårmot än 4.1annatman som av

Rederiet/SKULD emellertid inteär berettovan. att utge
ersättning "två gånger". Om Skadelidande skulle få ersättningut
från sådan tredje denne enligt lagakraftvunnen dom harman som

återkrävarätt Rederiet/SKULDatt åtar sig Skadelidandeav
därför till Rederiet/SKULDatt betala belopp motsvarande vad
tredje således regressvis kan kräva Rederiet/SKULD,man av
dock begränsat till vad Skadelidande mottagit av
Rederiet/SKULD enligt Bilaga l till Erbjudandet.

Preskription

Skadelidandes anspråk på ersättning preskriberas gentemot
Rederiet/SKULD enligt svenska sjölagens regler för preskription

fordran på ersättning för personskador. Dock skallav anspråk
grundade på personskador enligt Bilaga 9.3 ochgrupp grupp
10.2 och 10.3, vilka kända vid tidpunktenär då Erbjudandet

Skadelidande,accepteras preskriberas den 29 september 1999,av
talan härom dessförinnan väckts.om

Tillämplig lag ggh fgrgm

9.1 För tolkning och tillämpning Erbjudandet och därpå grundatav
avtal gäller svensk rätt.

9.2 Tvist mellan rörande avtal grundatparterna på Erbjudandet skall
enligt kärandens val svensk domstolavgöras med Stockholmsav
tingsrätt, eller behörig domstol i Tallinn Tallina Linnakohus,av
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första instans, vilka domstoler har tillämpa svensk rättattsom
enligt 9.1 ovan.

Rederiet/SKULD dock väcka talan vid behörigäger rätt att
domstol där Skadelidande har hemvist, vilken domstol har att
tillämpa svensk enligt 9.1rätt ovan.

9.3 Rederiet/SKULD bekräftar ersättning enligt lagakraftvunnenatt
dom domstol enligt 9.2 kommer betalas.attav ovan

10 Kostnader

Vid tvist mellan10.1 rörande avtal grundas påparterna som
Erbjudandet skall rättegångskostnader utgå enligt svenska
rättegångsbalkens regler. Begränsningen angående advokat-
kostnader enligt Artikel den58 Estniska "Civil Procedureav
Code" skall dock, då tvist estnisk domstol enligt 9.2avgöres av

icke tillämpas. Under förutsättning Skadelidandesattovan,
rättsliga åtgärder bedöms ha varit onödiga, obefogade eller
vårdslösa i meningden i och 6 rättegångsbalken18:3som avses
kommer dock Rederiet/SKULD utfallet rättegångenoavsett attav

frånavstå kräva ersättning för sina rättegångskostnader,att
såvida allmän rättshjälp, rättsskydd eller liknande täcker
sådana kostnader.

Rederiet/SKULD införstådda10.2 med Skadelidande har behovär att
juridiskt biträde i skadeståndsfrågor har samband medav som

olyckan och i anslutning härtill genomgång och utvärdering av
Erbjudandet. Rederiet/SKULD kommer efter särskilt avtalatt,
med den Skadelidande eller dennes ombud, i det enskilda fallet

för nödvändiga och skäliga ombudskostnader.svara

Oslo den januari3 1995

namnteckning

Assuranceforeningen GjensidigSKULD
för del och Rederietvägnaregen av
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BILAGA 1

till Ersättningserbjudande med anledning "ESTONIA":sav
förlisning den 28 september 1994

Definitioner

Med "bam" och "förälder" såväl biologisk- adoptiv- ochavses som
fosterbam/forälder.

Uttrycket "vårdnaden" barn i denna Bilaga omfattar vårdnadenom om
barnet enligt 6 kap svenska föräldrabalken och, i de fall där dessa
bestämmelser icke gäller eller eljest tillämpliga,är den huvudsakliga
ekonomiska barnet.omsorgen om

överlevande och andra ombordvarande omfattaspassagerare som av
Erbj udandet benämnes nedan "överlevande". Omkomna ochpassagerare
andra omkomna ombordvarande omfattas Erbjudandet benämnessom av
nedan "omkomna", "omkommen" eller "den omkomne".

belopp,De i denna bilaga, utgår i SEK.som För överlevandeanges
Skadelidande hade hemvist i andra länder Finland,som än Sverige,
Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Canada, Frankrike och
Holland, och för de Skadelidande, efterlevandeär till omkomnasom

hade hemvist i andra ländersom än skall dock ersättningsagts,ovan
utgå med 65 dessa belopp forprocent korrigera för valutamässigaattav
och andra förhållanden. Sådan omräkning skall dock ske de beloppav
vilka i 1.2.B, 7.2 och 10.1.anges grupperna

Det ska då ersättningnoteras utgåratt med 65 ska ocksåprocent ett
eventuellt avdrag enligt 9.2 i denna Bilaga justeras på motsvarande sätt.

grupp l: Skadelidande varit gifta med eller varitsom som
sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden med
omkomna

1.1 Skadelidande gmfgflagsom av gruppen:

A: Den vid tidpunkten för förlisning giftsom meden var om-
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kommen.

sammanboendeför förlisningentidpunktenvidDenB: varsom
Lbmed omkommenförhållandenäktenskapsliknandeunder

sammanbotthadeelleromkomnemed denhade barnantingen
underomkomnemed denförhållandenäktenskapsliknandeunder

omedelbartmånaderöverstigandesammanhängande period sexen
förlisningen.före

förlisningen hademånader föreC. Den än sam-sexsom senare
omkom-medförhållanden denäktenskapsliknandeundermanbott

med denne.barnoch hadene

Ersättning till1.2 gruppen

ersättningerbjudsdennatillhörigaSkadelidande grupp
under Aersättningarsammanlagda beloppetmotsvarande det av

nedan.tillämplig, Cersättningsådanoch ärB samt, om

000250A:

exklusiveårs-inkomstomkomnesmotsvarande denbeloppB: Ett -
åtta,kommamed ettmultiplicerat 1,8kapitalinkomst av -

överstiga 000eller 1understiga 150 000skallbeloppvilket
000.

omkomnemed denbarnantingen hadeSkadelidandedenC: Om
vårdnadenhadeförlisningentidpunkten förvideller egnaom

den omkomne oavsettmedtillsammansår19barn än omyngre
vårdnaden:förhadedärjämte ansvarpersonannan

vidmånaderantalsammanlagdamed detmultiplicerat7001 som
fyllervarje barndagåterstod till denförlisningenförtidpunkten

år.19

Skadelidandedenunderhållför förlustersättningden1.3 Om somav
sammanlagdadenöverstigersvenskenligtfordra rättskulle äga

Skadelidande, idenundererbjudes 1.2,ersättning ägersom
ersättninghögresådankrävaunder 1.2,ersättningförstället

100 000.tilläggsbeloppjämte ett om
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Krav på ersättning enligt 1.3 får icke framställas denänsenare
15 juni 1995.

Tvist rörande Skadelidandes till ersättningrätt enligt 1.3 eller
dess belopp skall i enlighetavgöras med bestämmelserna i punkt

och9 10.1 i Erbjudandet.

grupp 2: Barn årunder 19 vid fdrlisningen blev föräldra-som
läsa

2.1 k elin mfaam v r n

A: Barn vid tidpunkten för förlisningen under 19 år ochsom var
vilkas bägge föräldrar omkommit vid förlisningen, eller,om
endast förälder i livet vid tidpunkten för förlisningen,en var
denna förälder omkommit vid förlisningen.

B: Barn vid tidpunkten för förlisningen under år1 ochsom var
vid forlisningen förlorat vårdnadshavare, såvidasom annan

ersättning utgår till någon Skadelidande i samband med sådant
barn i och1grupperna

2.2 Er" nin ill

Skadelidande tillhöriga denna erbjuds ersättninggrupp
motsvarande det sammanlagda beloppet ersättningar under Aav
och nedan.B

A: 500 000

B: 4 000 multiplicerat med det antal månader vid tidpunktensom
för förlisningen återstod till den dag barnet fyller 19 år motsva-
rande 48 000 år.per
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ellerförälderår förlorat19under3: Barn annanGrupp ensom
äktenskapsliknan-sammanboende undergift ellervarsomperson

vårdnad barnetunderförälderförhållanden med dende vars
stod

omfattasSkadelidande3.1 gruppenavsom

ochårunder 19förlisningenförtidpunktenvidBarnA: varsom
elleri 1ersättningerhållerochlever gruppsom

ochunder 19 årförlisningenförtidpunktenvidBarnB: varsom
tidpunktenvidförloratförlisningenvid sompersonannansom

isammanboddeellermedgiftförlisningenför var
vidförälderdenmedförhållandenäktenskapsliknande som

barnet.vårdnadenhadeförlisningenfortidpunkten om

tillningErsatt"3.2 gruppen

detmedersättningerbjudstillhörSkadelidande gruppensom
nedan.ochunder BAersättningarbeloppetsammanlagda av

000250A:

tidpunktenvidmånaderantalmed detmultiplicerat800B: som
år motsva-fyller 19dag barnettill denåterstodförlisningenför

år.rande 6009 per

för-år vidår och2219fylltBarn4 A:grupp sommensom
ellerföräldrarbäggeeller somförloratlisningen personannanen

vårdnaden barnethaft om

tillhgrSkadelidandeA.14 gmppensom

22årfyllt 19förlisningenförtidpunktenvid menBarn som
förloratförlisningenvidochår som

ellerföräldrarna,bäggeellerA: en

vårdnadenhaftår,fyllt 19barnetinnan omB: sompersonannan
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barnet, eller

C: innan barnet fyllt år,19 och alltjämtannan person som som
vid tidpunkten för förlisningen, gift eller sammanboende medvar
den förälder hade vårdnaden barnet.som om

4 A.2 Ersättning till gruppen

Skadelidande tillhör erbjuds ersättning med detsom gruppen
sammanlagda beloppet ersättningar under och ellerA B underav

ochA C nedan

A: 75 000 omkommen enligt 4 A.1 A, ellerB C, dockper
minde 150 000 ingen Skadelidandeän med anknytning tillom
barnet erhåller ersättning i ellerlgrupp

B: Om någon Skadelidande med anknytning till barnet erhåller
ersättning i eller1 2 500 multiplicerat med det antalgrupp
månader vid tidpunkten för förlisningen återstod till den dagsom
barnet fyller år22 motsvarande 30 000 årper

grupp 4 årB: Barn fyllt år19 25 och vid för-som men som
lisningen förlorat eller bägge föräldrar eller haften annan som
vårdnaden barnetgm

4 B.l Skadelidande tillhäriga gruppen

Barn vid tidpunkten för förlisningen hade fyllt 19 årsom men
25 år och förlorat eller bägge föräldrar ellersom en annan person

i 4 A.1 A, B eller C.som anges grupp

4 B.2 Ersättning till gruppen

Skadelidande tillhör erbjuds ersättning med 30 000.som gruppen
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tid-vidvilken demedförloratFöräldrarQrupp 5: personsom
ochbarnhadeförlisningenförpunkten somgemensamma

1erhåller underersättning grunt

tillhörSkadelidande5.1 gruppensgm

vårdnadenhadeförlisningenförtidpunktenvidFörälderA: som
ochunder år19förlisningenförtidpunktenvidbarn varsomom

ersättningochförlisningenvidföräldern omkomden andradär
underutgår grupp

fårförlisningentill följdunder 19 årtill barnFörälderB: avsom
iomkomföräldernandredenoch därbarnet,vårdnaden om

underutgårersättningingenochförlisningen grupp

tillErsättning5.2 gruppen

detmedersättningerbjudstillhörSkadelidande gruppensom
nedanochunder BAersättningarsammanlagda beloppet av

75 000A:

för barnensbidragmånatligadetdet högsta%B: 125 avav
ellerfastställtselleravtalatsförlisningenförevilketunderhåll

myndighet,domstol ellerbehörigfastställtsskulle ha menavsom
antalmed detmultipliceratmånad500belopp 2icke lägre än per

dagtill denåterstodförlisningenförtidpunktenvidmånader som
dockskallpunktunder dennaErsättningenfyller år.19barnet
erhållithaskulleSkadelidandebelopptotalaöverstiga det som

1med förenlighetiberäknatshadeersättningen gruppom
ersättningsregler.angivna

omfattasde vilkaSkadelidande änAndraGrupp gruppernaav
underhåll gmkommenerhöllochtill 51 avsom

tillhörSkadelidande6.1 gruppensom

vilkatill1omfattasSkadelidande mengruppernaavsom
omkommenunderhållerhöllförlisningenförtidpunktenvid av
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och till vilka underhåll skulle ha fortsatt utgå.att

6.2 Breg" ning till gruppen

125 % ersättning, beräknad enligt svensk för förlusträttav av
underhåll, med avdrag för belopp angivna under punkt 4.A2 B,
C och punkt 5.2 A.

Krav på sådan ersättning får icke framställas den 15änsenare
juni 1995.

girepp 7: Föräldrar till, eller andra vårdnadenhaftpersoner som
omkommen, åroch barn fyllt 22 förlorat föräldrarom som som

eller vårdnadenhaft barnetannan persen ,som em

7.1 k tillh"ran ru n

A: Föräldrar till omkommen.

B: Annan innan den omkomne fyllt år, hade19 vårdnadensom,
den omkomne.om

C: Annan innan den omkomne fyllt 29 år, och alltjämtsom som
vid tidpunkten för förlisningen, gift med eller sammanlevdevar
under äktenskapsliknande förhållanden med den förälder som
hade vårdnaden den omkomne.om

SkadelidandeD: vid förlisningen fyllt 22 år, och vidsom som
förlisningen förlorat sådan anhörig i 7.l.A, ellerB Cnämnssom
ovan.

7.2 Ersättning till gruppen

75 000 omkommen, dock maximalt 50 000 till varje Skadeli-per
dande fler Skadelidande erhållerän ersättning efter denom en
omkomne.
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ersättningi fall där ingenGrupp 8: Anhöriga till omkomna
1 till 5under imed omkommenutbetalas i samband grupperna

Lgller 7 ovan

tillhQrSkadelidande8.1 som grpppgn
eller föräldrar,varken efterlämnar barnfall omkommendärI

och syskon.farföräldrar, barnbarntill ocherbjuds ersättning mor-

udand till8.2 Er r n

förnämnd i erhåller 000Skadelidande 8.1 40Varje om-envar
kommen.

ochanknytning till omkommen,Skadelidande hadeQrupp som
underhållförlustlidit skada än avannansom

tillhgrSkadelidande9.1 som gruppen

ochanknytning till omkommenformhade någonDen avsom
ellerskada, kostnaderlidit psykisktill följd förlisningensom av

förlust underhåll.skada än avannan

nde illu9.2 Er nru

skador,för sådanaerbjudesErsättning enligt svensk lag
emellertidiförluster 9.1 Omkostnader och anges ovansom

erhållit ersättning under någonSkadelidande har gruppernaav
ersättningfrån denskall avdragasoch 40 0007 som

dennautgår under grupp.

psykisksådanförluster orsakadeochkvarstående besvär9.3 För av
enligterbjudes ersättningförlisningenföljdskada är avsom en

motsvarande 25 %beloppsvensk lag, med tillägg ett avav
beräknad ersättning.sålunda

-Överl vandeGru 1

Överlevande och värk.ersättning för svedaerhåller 250 00010.1 som
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10.2 Om överlevande sedermera avlider på grund skador erhållnaav
till följd förlisningen, erbjudes ersättning i enlighet med vadav

under ovanstående Angivna beloppsom anges grupper.
indexregleras enligt konsumentprisindex räknat från dagen från
Erbjudandet.

10.3 kvarståendeFör besvär och förluster inkluderande skadaannan
förlust underhåll och orsakadeän psykisk eller fysisk skadaav av

den överlevande lidit till följd förlisningen, erbjudessom av
ersättning enligt svensk lag, med tillägg beloppettav
motsvarande 25 % sålunda beräknad ersättning. Omav
vederbörande har fått ersättning enligt punkt 10.1 skall dock
avdrag med 30 000.göras
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After M/ EstoniaS

in englishSummary

commissioned byby Jur.dr. Nobel,of the SOU 1996:189 Peterreport
informationgeneral guidance andof Sweden givethe Government toto

Estonia-disaster.of victims and survivors of the M/Sthe relatives the

Background1

M/Sthe ferryshipafter midnight September 28th, 1994Shortly on
flag its from Talinnsailing under EstonianEstonia, toon way

sankduring rough weather andStockholm shipwreckedwas
islandFinnishdeep south of theinternational about 70waters at meters

countriesof the Nordicthe disaster befallingUtö. greatest anywas
Worldsince War II.

possible establish there 989far has beenAs to persons onwereas
offound dead. The numberof which rescued and 94board 137 were

fromSwedish citizens survived.missing dead 758. 49 551 persons
This number dependingdied the disaster.Sweden oncan vary

domiciledonly Swedish citizens also otherswhether includes or
whomembers and relations SwedenSweden. The number of family

Theyvictims estimated than 3 000close the toto persons.morewere
all thefound country.are over

had been held inbefore disaster general electionsOnly days theten
Carlcoalition under Prime Ministerconservative-liberalSweden. The

Democratic led byBildt had lost the Social Party Mr. Ingvarto
expressed theirCarlsson publiclyCarlsson. Both Bildt and Mr.Mr.

families. Both alsosympathy with the victims and theirshock and their
understood other than promisewhich could hardly bemade statements a

which could be found would beand all victimsthat M/S Estonia
salvaged.
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Commission2 My

thatOn November 8th, 1994, Cabinet Minister, Marita Ulvskog,Mrs. at
of thetime Minister of Public Administration, following mandatea

the Nobel,Government commissioned author, Jur. Dr. Peter actto as a
guidancespecial investigator for general information and to

familymembers of well survivers after theand relations victims as as
M/S November 4th,Estonia-disaster. commission last fromMy towas

until 30th,1994 and 1995.June

CommissionThe of the3 purpose

of Sweden.The assignment had been given by the Government was
those domiciledonly Swedish citizens and Swedenmeant to cover

jurisdiction. The task give generaland thus under Swedish to
information guidance understood that be legaland I not towas was

individual. thatcounsel, advisor therapist of the This dutymeant myor
general advice individuals turningrestricted only give toto towas me

impartialityfor advice. Finally have sought strict issues where theI
relatives have stood wide and inviews and preferences of the apart

question ship andconflict each the whether the the deadwith other, e.g.
broughtshould be salvaged and not.up or

execution4 The of the assignment

madeContacts with the relatives of the victims and the survivers were
mainly entire bythree addressed theMessages to groupways;
letters media, Meetings with various associations andthrough theor
crisis-groups formed them, Dialogue correspondenceamong or
directly with individuals.

thanshould be mentioned that approached by othersI manywas
inventorsthose directly affected by the M/S Estonia-disaster. There were

dead theand others who had ideas about how the sunken ship, the or
fromgoods should be salvaged. Others presented ideas about everything
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listening and wherememorials safety seemed worthSomeat toto sea.
referred themsuggestions had relevance assignment Itheir totono my

releaseClearly catastrophe of this magnitude didinstances. aaproper
beginningundesirable. theconsiderable creativity, Into extentsome

ofof business-premisesof burglary the homes andthere reportswere
reported missing and false invoices themwho sent to orpersons were

reportedfor kind of alleged memorialtheir purpose wasmoney some
abroad.discovered that the swindlers operated fromthe police.to was

endestablishedidentity since theTheir not attempt tocame anwas
started looking into thewhen the police matter.

tragediesThose struck by other

family had struck bywhose members beenThere alsowere persons
declaredlike traffic-accidents, homicide, They allother tragedies etc.

adviceunderstood that task givethat they well not to orwas my
but stillthan those suffering after the Estonia-disaster,otherssupport to

how littledesperation they wanted communicatein their to to someone
they had received from insuranceunderstanding and assistance

This indicates the need of better assistancecompanies, authorities etc.
ineveryday disasters striking thousandsin crisis due to every year

Sweden.

Support-GroupsThe

associations and crisis-after September 28th, 1994 variousVery soon
be divided into three categories:formed. Theywere cangroups

Local Support-GroupsA

and crisis-28th, various associationsafter September 1994Very soon
categories:formed. They be divided into threewere cangroups

affectedorganizations of thoseLocal these localSupport-Groups,A are
board-members,adopted and electedand sympathizers, with statutes

ofspontaneously the initiativewhich have been formed someor on
give needed assistanceexisting institution with the totopurpose

AboutLocalaffected. There about dozen Support-Groups.those aare
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from thefinancialreceived singleof them havehalf supporta
administrativecoveringforGovernment costs.

recruitingambitiouslywhichSupport-GroupsNationalTwoB run,are
goingdefined aimsclearlywiththeallmembers countryover

Theyandof assistancedirect needsatisfying thebeyond toosupport.
alsoThey haveboard-members.electedandadoptedhave statutes

oftheirthe Governmentfromreceived costto covermoney
administration.

variousconnectedspontaneouslywhichCrisis-Groups,C tocame up
theformalizingwithoutcrisis-supportandfor therapycentra

adoptedthroughactivities statutes etc.

well andfunctioninghave beenLocal Support-Groups to veryseem
struck by thememberswhichtheir aim,accordance with supportto

mutualoutside thefromassistanceNotwithstandingdisaster. some
role.their importantthemselves has beenmembersof the mostsupport

such havethe Groupshas been thatprerequisiteessentialAn as
suchissuesheartrendingcontroversial andimpartialityobserved as

deadship, thesalvaging of thethe not.or
InternationalThedifferent.National Support-GroupsThe two are

Intemationellaand survivers DenrelativesforSupport-Group
Stockholmbased inöverlevande, DIS,anhöriga ochStödgruppen för

EstoniaFoundationTheBendréus.ofPresidency Mr. Gunnarunder the
anhöriga,och SEA,EstoniaoffrenStiftelsenrelativesvictims and

bypresidedDalecarlia andofthe provinceBorlängebased in over
their respectivebothimpression thatBerglund.Mr. Lennart my

respectivetheircharacterized bymuchbeenhaveorganizations very
allmembers fromrecruitearlydecidedpresidents. Both tostageat an

abroadmembersrecruitedindicatesitsDISthe country, nameasover
partlyhadand havedifferentwell. theyYet respectsmanyareas

aims.conflicting
solvingprioritysalvaging-issue,neutral thebeenDIS has togave

AssociationNorwegianfrom the Assuranceof indemnitiesproblemsthe
who had beensolicitors,Norwegiantouch withSkuld and early got

theboardthe firefollowinginsurertheengaged against onsame
suggestedbeginning DISthe1990.Scandinavian Star Inferryship
theirdid haveindemnitiesclaimedthat those who not to ownengage

andforof DISsignenoughlegal counsels, attorneyto powerawas
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their solicitors. DIS has also launched Estoniasupport-programmes
and trying the possibilities of international indemnity beare an tocase
litigated against the of M/S Estoniaconstructors and the responsible
classification-society.

SEA has been actively compaigning for the salvaging of the sunken
ship, for bringing victimsnot possible. SEA initiallyup as many as
held that the primary issue concerned who should be held responsible

offor the disaster and that the issue ñnancial compensation should be
secondary.

The National Support-Groupstwo have acted with little interaction
between them with the Local Support-Groups. Many of the familiesor
and the relations of the victims distressed and confused aboutwere
which join and whomsupport-group to handle theirto toempower
claims. Other have found their be of value.support to

Personal account

I started mission 14th November 1994, weeks after theon my on seven
disaster.

The important of the taskmost that of the issuepart of financialwas
compensation from the Norwegian Assurance Association Skuld and
other insurers, either under public law private Therecontracts.or were

initial difficulties with the National Support-Groupssome of which one
opposed that the claimants should legal counsels of theirengage own
and the other against giving priority the issue of financialwas to
compensation. However after initial misunderstandings became clear
that all stringing the direction and that the issues ofwe were same
financial compensation side and legal responsibility for theon one
disaster the other could be dealt with separately.on

I did recommend that entitled compensationtoevery one engage a
well reputed local lawyer and this for the following reasons:
Knowledge about legislation, law and the personal circumstancescase
of the client needed for presentation of his her claims.are proper or
The offer from Skuld could be expected be complicated thatto so
professional legal advice would be required evaluate Most of theto
affected had other legal issues well, which they needed discuss.toas
If wrongly handled the Swedish Bar Associationa could offercase was

legal remedies, provided that the assignedsome member of thewas a
Bar.

Everything that done the aftemiath of the shipwreck of M/Swas
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Estonia overshadowed by the heartrending conflict whether thewas over
ship and the dead should be salvaged bittemess andInot. metor
disappointment from those who where made unhappy by the
Govemments decision of 15th December salvage1994 thenot to
sunken ship of the victims. will backI of thetonor any come some
deliberations that preceded the decision.

The Archbishop of the Swedish Church, Rev. Gunnar Weman, was
also criticized, firstly because his interpreted backingstatements were as
the Governments decision and secondly because proposed memoriala
service the site of the disaster could fulfilled.beat notsea on

The Government had declared that national memorial would bea
built Stockholm. the beginning ofIn 1995 this led debate whichto a
involved number of national and local authorities concerning thea

place for the memorial. proposed letterI the then Ministertoproper a
of Culture, Wallström,Mrs. Margot intervene and take decisionto a
which she promptly did. nationalHowever memorial has been builtno

this day.to
When the announcedGovernment their decision of December 15th
1994 neither lift the wreck of deceased,the theto nor any

Government also pledged that the sunken ship should be considered a
graveyard and thatresting-place and would be taken toa measures

its protection ofThe M/S Estonia and the placeguarantee peace. were
the bottom of the would be legal well technical.rests at sea as as

On the 23rd February the1995 Government of Estonia, Finland and
Sweden signed binding the contracting thetreaty states to respecta
wreck of M/S Estonia rectangularand around the place ofareaa as
the final for and thatthe deceased activities violating thisrest peace
would be punishable by law. have beenLaws enacted accordance.
The includes obligation for each of contractingthetreaty statesan one

eachother ship under flagthe of of these signatoriesto report to a any
involved activities thus criminalized. The forgets treaty open

accession other I submitted couple of remarks theto states. toa
Parliament during the of legislation. Firstly indicated thelprocess
desirability of reporting criminilized activities carried fromouteven
ships under other flags than those of the contracting Secondly Istates.
pointed that the wording of the proposed law should excludeout not
future activities of entirely acceptable character, technicalan e.g.
research securing of evidence. Neither influencedremark the wordingor
of the legislation.
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5 The issue of salvaging

The Ethical Council

Although observeI impartiality issues there seriouswere
disagreement between various of and relatives, thinkIgroups mourners

give of of theto background theaccountproper tosome
Governments decision let the wreckage and all the dead remain theto at
bottom of the sea.

Already the 11th October 1994 the National Marine Board hadon
reported the Government that salvaging of theto sunken ship probably

technically possible and that there legal obstacles. The 20thwas were no
October the Government requested the Board analyse theto

of salvaging and of handling the bodies of the victimsconsequences
from M/S Estonia. The day the Government authorized thesame
Minister of Communications, Mrs. Ines Uusmann, appoint councilto a

guide the Government ethicalto issues and considerations after the
Estonia-disaster. The Ethical Council constituted respected members of
the society. However their questioned and theircompetence was
recommendations criticised.were

The Ethical Council held four meetings. I attended the first three as
observer. The members well of how divided the relatives ofwere aware
the victims far salvaging the ship concerned. Thewere as as was
Council held that hardly possible reach decision that wouldtowas a

for entail bitter disappointment.not many a
Statements and presented by the National Marinereports Board,were

by forensic medicin and by the Identificationexperts Commission of
the National Board of the Police. Photographs taken inside other sunken
vessels showing human bodies decay and the commotion board,on

also circulated.were -
No submitted that salvaging would be legally prohibitedone or

technically unfeasible. Financial mentioned. theButaspects notwere
number of dead and the of timegreat needed take of themtospan care

all well the expected effects the bodies and of theas as remnantson
victims due the technicalto such, much intomeasures as came very
view. claimed that the hull of the ship uprightto orderturnwas to
lift would have repetition of the disruptment of everythingmeant a
movable board which supposed have occurred during thetoon was
ship-wreck. The steelwires used for lifting would deep intocut or press
into the decks due their light and fragile constructions.toupper
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Furthermore all the bodies could only be taken of bystep stepcare
because of the clearance operations board. ofMany the bodies wouldon
be exposed air and causingto quick decay, thetemperaturessummer as
operations would have be carried, when calm freeto andwaters are
from ice. ln their final opinion the Ethical Council stated: "If the ship

salvaged will unworthy handle corpses."many tosee as an manner
Police officers, rescue-servicemen, pathologists and other personal

prepared perfonn their duties. But the number ofto wouldwere corpses
the staff involved psychological strain spite oftoexpose severe

debriefings and other Psychiatrists confinnedsupport-measures. such
risks.

The question salvage salvage thoroughly discussedto not toor was
stressing the fears and hopes of those who for well thosewere as as
who against. The Ethical Council real solution thiswere tosaw no
dilemma. Finally the evaluation of the risks for the personel engaged in
the operation decisive for the recommendation of the Councilwas not

salvage the ship. This standpoint led theto question of whetherto one
should bring possible of the deceasedtry to from theup as many as
ship and its vicinity Members of the Council had difficultiesnot.or
accepting selection entirely governed by accessibility the variousa to
sections of the hull. The eventual separation of for example couples who

lying the also mentioned. Thewere now same grave was
recommendation salvage This led thenot towas toany.
recommendations aiming the legal and technical protectionat of the
wreckage.

SEAs enquiry

When the Government the 15th December 1994 resolved salvagetoon
neither the ship the deceased, the National Support—Group SEA, thatnor
had been campaigning for salvaging decided undertake itsto own
enquiry order find what the relatives wanted. This initiativeto out

controversial but nevertheless carried March 1995. Thewas outwas
wordings of the questionnaire criticized. The results howeverwere were
checked by authorized auditor.an

810 questionnaires had been distributed whereof 517 addresses ito
Sweden. 82 Sweden did reply, 35 for takingpercent percent were

of deceased, 40 against, 7 whilepercentcare percent notwere were sure
18 did all. ln Estonia and otherpercent countriesnot 73atanswer
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replied with majority for salvagingpercent In total 49a corpses. -
for and 51 against.percent were

6 The negotiated settlement with Skuld

Guidance directed safeguarding the financial interests of those directlyat
affected by the M/S Estonia-disaster stood the importantout mostas

of task.part my
theIn last decade there has been series of accidentsa severe

northwestern European On 6th March 1987 the British ferrywaters.
Herald of Free Enterprize capsized outside Zeebrügge the Belgianon

whereby 188 killed. On the 7thcoast April fire1990persons were
broke the Bahamas-flagged passengershipout Scandinavian Staron on

between Fredrikshavn and Oslo killingroute 158 On the 14thpersons.
January 1993 Polish ferry, Jan Heweliusz, sank the Baltic Seaa
between Poland and Southern Sweden claiming lives.54 The greatest
disaster of them all occurred the 28th September 1994, when M/Son
Estonia sank and 852 people killed.were

A catastrophe of this magnitude entails different claims formany
financial compensation and indemnities amounting large ofto sums

the other hand the available be limited formoney, on money may
various including legal restrictions well. Litigationreasons courtsas
of justice expensive and time-consuming. shippingA company as
defendant concerning legal counsels but also has asidea case to set
administrative the of routine activities, employatresources expense
expertise, risk negative publicity Small and middle-sized companiesetc.

reach point where their future existence could be stake.can a at
Typically therefore the interest only of the claimants but alsonot
of the ship—owner and the insurance avoid being draggedtocompany
down of court—cases.a swamp

With the above mind the parties after the Scandinavian Star
accident 1990 reached without much delay. theAsagreementan

of M/S Estonia, the ship insured by the Norwegian Assurancecase was
Association Skuld. The claimants represented collectively bywere a
delegation of Norwegian lawyers, who reached negotiated settlementa
with Skuld. based division of those related the victimstowas on a
into number of categories and of standard compensations forsystema a
damage and indemnities be paid entitled, dependingto to everyone on
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inspired byThis solution, whichwhich they belonged to.category so
Anglo-american legalcalled class-actions known the tosystem, came

thefor involvingmodel—settlement the Estonia-case, sameserve aas
the Norwegian lawyers.insurance association and same

families of theSkuld, of thethe settlement withBeside many
compensationwill receivesurvivors have received anddeceased and the

public insurancewellunder number of other insurance-contracts as asa
privateThereSwedish social securitywhich of the system.part were

employment-insurances, Inlife-insurances, travel-insurances, etc. some
dependingconsiderable, but this variesaccumulatedthe oncases sum

ofcrucial theof the individual.the insurance-profile At stagea
companiesSwedish insurancenegotiations, Skuld and relevant

requestingrefrained fromdeclared that theyreciprociacally repayment
from otherhad been receivedof thededuction amount ancaseor

declaration greatly facilitated themutualinsurer well. This agreementas
compensation than the claimantsresulted in higherwith Skuld. also

through litigation having theobtainwould have been able toto prove
of multipleclaim. This combinationdetail of thejustification for every

be said thisfrom Skuldthe standardcompensation and amount can
and hardship sufferedrelation between lossdissolved thehavetocase

paid indemnity the other.the side and the amount as onon one
involved actedinsurance companiesSwedishnoted that most

financialimmediateoffering theafter the disasterpromptly to meet
authorities‘central Swedishvictimized. Theneeds of those tax

received would only in exceptionalcompensationconfimiation that
appreciated.taxation,be subject to wascases

limited registeredby Cyprus.M/S Estonia owned companyawas
Estline and theLtd. leased the shipEstonian shippingThe wascompany

under strictand thuscontracting vis vis theapart waspassengers
coveredliabilityliability following the Swedish Marine ThisLaw. was

andcalled Protectioninsurance from Skuld, which Norwegianby a so
liabilityUnder however theIndemnity Association. Marine Law

Rights", SDR.limited through the of "Special Drawingsystem
liability for exceed 100 000 SDRsAccordingly the shall nota passenger

millionand usually much lower there total limit 25also atas a-
value of basis theSDR. The SDR dailynotedone onon a

international and 1994currency-market. theInmonetary autumn was
Swedishabout 10,5 Crowns, totalSEK. In short the roof for the amount

of compensation for claimants who lost M/S Estonia-relations in the
disaster estimated about 260 million the actualSEK. Howeveratwas
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that being paid expected exceed million400 SEKs.out tosum
The Swedish ofLaw Torts well the Swedish Marine lawas as were

applied. The Estonian ofLaw Torts considered less favourable forwas
the claimants. Under the ofLaw Torts compensation due accidentalto
death shall be given for loss of alimonies provision, funeral andcostsor
other reasonable crucialA question whether whatand toexpenses.

the emotional and sufferingmental causedextent compensateone can
by the sudden loss of loved. Swedish case-law ectremelysomeone
restrictive almost inconsiderate, recognizing financial thoseclaims by

directly victimized, namely the third parties. theIn 1993 Supremenot
Court passed verdicts extremely repulsive of sexualtwoon cases
murder. bothIn the accorded each of ofthe thecourt parentscases sum
25.000 afterSEK having been convinced motivatedthat their suffering
that much. The settlement with Skuld should be inter alia theseen
light of these rulings.

lawyersEsteemed with extensive experience Marine and theLaw
ofLaw Torts concluded that the application of class-action againstsoon

Skuld would be best for obtaining quick and good result, primarilya
through negotiation otherwise by litigation. supported their judgementI
and the proposed line of action. However wanted give prioritySEA to

the question, of responsibility for the accident the issue ofto over
compensation. Furthermore there few practising lawyerswere a
propagating litigation in order establish who responsible for theto was
tragedy. This would have of hazards withoutmeant court-roomyears
compensation the claimants, considering of themthat reallyto many
needed the and the risk that the entire compensation availablemoney,
would be limited according Marine and consumedLaw, by costlyto
litigation.

letters allIn known relatives, through media,the privateto
consultations and letter all members of the Swedish Bartoa
Association I recommended joint action against Skuld.

theOn 21st November 1994 number of lawyers from Estonia,a
Norway and Sweden, representing about 250 of the deceased,estates
gathered Stockholm-Arlanda airport. They decided form jointat to a
delegation for negotiation under the leadership of the Norwegian
advocate Mr. Espen Komnaes together with lawyers fromseven more
the three countries. Other lawyers representing families ofand estates
the deceased be reference-group. The delegation theandtowere a
representatives of Skuld promptly ofwork, and spiteset out to
several difficulties offer for negotiated settlement presentedan a was as
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striveddelegationlawyers the1995. Thethe 3rd atearly Januaryas
havingthan bythrough the settlementcompensationbetterobtaining to

TheyofSwedish Law Torts.underand damageloss court,atprove
achieved.had beenfound that this

theacceptedpossibleimportant thatSkuldFor asas manywas
boundwould bethat theyposed the conditionthereforeoffer. Skuld not

of the closestaccepted by least 90offer unlessby the percentatwas
countedclosestthesurvivers.and the Amongfamily members were

childrensimilar, andhusbandwife,had lostthose who youngoror
guardians. Thosebothhad lostwhodependant parents orone orpersons

hadcapacity oflacking legalfor otherof minor coursereasonsorage
childrenlost theirwho hadbe represented by Parentstrustees.to were

The last dayrequired.whosethoseincluded acceptancenot wasamong
March 1995.the 20thofferof thefor setacceptance onwas

nineclaimantsclassiñcation of thebasedThe offer on a
of kindshipdepending the closenesssub-groupscategories with oron

the survivers. For10deceased. Categoryrelationship theother to are
whichcompensation grantedstandardsub-groupeach and agroup

ofSwedishbeen under Lawwould havewhatofcalculated in excess
the maximumfar abovetotalfamilies theTorts. For amountsome

specialincludesTheMarine Law.stipulated by the agreement a
compensation headditionalentitledclaimantA to canguarantee.

another claimantused vis á viscalculationofthe methodthatprove
result.betterwould have given a

raisecertain rightand withSEKreceives 150.000surviverEach toa
the accident.relatedcomplicationsof futurefurther claims tocase

therebyoffer have alsoaccepted thewho havethoseHowever
accordanceSkuld. Inpossibility Estlinetheabstained from to orsue

compensationregulatesexplicitythewith law agreementcustomary
fromand for all. This doespartiesbetween the not prevent anyoneonce
ship,of thetheagainst othertaking constructorparty, e.g.anyup cases

certificatesissuedauthorities who haveclassification-societies, passenger
Estoniafor M/S etc.

for all,satisfactoryof howeverThe notagreementterms were
andchildren,who have lost theirforparticularly categoryparentsnot

deceased,relations thewith specialfor truecategorytopersons
granted underbeenwhat hashigh comparedcompensationthat the to

each, singlereceive 50.000 SEKSwedish law. Parents parentacase
offeredcompensationcould relate theSome to75.000 SEK. not
absolutelyTheySweden.practiseprevailing legal saw as
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inadequate relation their loss. Truly the loss of childto a among
the heaviest that befallcan anyone.

Before Skulds dead-line the 20th March 1995, feared thaton was
the demanded 90 would be with. alsoIpercent acceptance not met
received alarming about activities of practising lawyersreports some
trying undermine the They spread the opinion that Skuldsto agreement.
offer insufficient from various points of view and that would bewas

the interest of categories litigate against Estline Skuldandtosome
least reject the offer and into prolonged negotiations. Inat to getor my

opinion such proposals founded neither analysis of thecorrectwere on a
legal situation the interest of the claimants. articleIntruenor an
Swedens leading daily, Dagens Nyheter, the 18th January 1995 Ion
wamed against such proposals and the general advice to acceptgave
Skulds offer. shortA public debate ensued in the and thepress on
television.

Skuld found after having through all the replies that sentgone were
them March 20th that 98 accepted the offer, includingpercenton groups
whose accession required. claimantsEven whose lawyersnotwas
criticized the had decidedagreement to accept.

The establish the of compensationnext step to correct amountwas
single and effectuate the fromReportsto payments.every case

claimants and lawyers indicated that difficulties had been andovercome
that the situation under control.was

The compensation the families of deceased crew-members andto to
those of the who survived time-consuming but this has notcrew was as
been of mandate accounted for here.part notmy

The main contains chapters and findings whichreport notare
summarized here. They have however Conclusionsinfluenced the and
Suggestions below.
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of Conclusions andthe7 Summary
suggestions

Conclusions

Generally Speaking those suffering loss and damage have been well
evaluation basedcompensated by the insurance companies. This on

after accidentalcomparison with what usually granted Swedena
death Swedish insurance companies actedpersonal injuries. Theor

from ofpromptly and they refrained claiming repayment cases
for the damage from than insurer.compensation same more one

The with Skuld will probably modelnegotiated settlement serve as
for future accidents with number ofsettlements related to greata
victims.

financialThe positive opinion of how the claims shallmet notwere
like lost theirovershadow the fact that who children,parentsgroups

found proportion thethe offered compensation by losstono means
suffered.

The after the disaster, chaos ruled thefirst hours and days over
information had neithershipping completeThesystem. company nor

personel Talinn and Stockholm hadEstlinepassenger-lists.correct
problems each other. The police long hesitatedcommunicating with to
release the andinformation dead, rescued the missing sinceabout the
they could thereof.the Relevant telephone-not correctnessguarantee
lines blocked.were

People and particularlyturned the media television forto to
information about the disaster. Some journalists, theirtoeager serve
readers with direct information testimonyand from survivors and
relatives, unfortunately violated ethical On the day after thenorms.
disaster evening-newspaper published photographs of allpassportan
known have been board M/S Estonia but without being ableto toon
indicate who had survived, who had been found dead and who was
missing. Other jounalists lacked consideration intrusiveby and indiscrete
approaches of and survivers.mourners

Eventually infonnation through the media, the members and
spokesmen of the Government and through other channels all all
functioned well. However of the information consisted ofsome
conflicting and which later had be corrected.arguments statements to
The seemingly never-ending flow of headlines, and articles relatednews
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the disaster have been of the picture engulfing the lives of theto part
relatives and survivers after disaster.the the time andMany a news
articles have upsetting.been

of the relatives of the M/S Estonia victimsMany disappointed atare
the decisionGovernments salvage the ship the victims. Thisnot to or
disappointment has been reiterated the agitation of of theone
National What impactSupport-Groups. all this had thoseon
mourning question be answered.yet toa

The initial of both Prime Ministers interpreted bystatements were
promise salvage the ship and the deceased. Themost toas a

Government decided spite of that salvagingtonot reports was
technically feasible and that bethere would legal obstacles. Lookingno
back the Government should have restricted themselves and only
promised that the possibilities of salvaging and the behind thecauses
disaster would be quickly and carefully investigated.

The pledges legal and technical protection of the shipsto arrange
wreck; international and domestic legislation guarding the and topeace;

the sunken hull order intrusion, could have waitedpreventtocover
until the possibilities had been carefully examined and better
information thegained about preferences of the relatives.

conclusion, of the promisesIn and pledges made, afterwardsmany
stand superfluous. The unfulfilled fueled thepromises haveout as
disappointment of relatives, who have felt that their opinions andmany
wishes have been taken into consideration. This has beennot recurrenta
theme agitation ofthe the National Support-Groups.

ask whetherIn make all theseretrospect tocanone was necessary
promises.

All those who wanted had legal ofcounsel. The analysistoaccess
the legal situation and the negotiations with Skuld led positive results.to

the credit of of the National thatSupport-Groups, DIS,to one
with Norwegian lawyers, who from previous accidents hadcontact mass

experience of class-action, established initialearly Afterat stage.was an
difficulties the National Support-Groups well with theco-operatedtwo
lawyers.

Municipalities, hospitals, employers, authorities and organizations
assisted well giving and information. importantMostsupport were
the Local and of families,Support-Groups their relatives andcourse
friends of the affected themselves.

The relatives affected by the M/S Estonia—disaster waysmany
have been given and attention compared those who fallsupport tomore
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victims everyday disasters, traffic-accidents and crimes.to e.g.
tragic M/S Estonia-People victimized by incidents related thenot to

knowing thedisaster touch with their grievancestogot presentus
limitations of mandate.my

of alertness theThis indicates the need generally improveda
society for handling crisis and disasters. know bySwedish We

best there alreadyexperience that handledtraumas are were an
victims.existing functioning organization for the assistance of suchand

well when commissioned giveThe did theyGovernment tosomeone
safeguarding theirgeneral the relatives and the surviversguidance to

interests.
felt such guidance.of them declared that they thanksMany tosecure

of interventionsThe lawyers have testified the importance tomy
establish functioning negotiation model and reach quick result.toa a

expressed the wish that should remainSupport-Groups have I my
position had been received from Skuld. haveuntil all But Ipayments
also criticism, of which has been addressedbeen subject partto some

the and central authorities.otherGovernmentto
appointed earlier, would have been allowed playHad been II to a

the clear-upco-ordinating role vis á vis Support-Groups andmore a
misunderstandings. role should also have beennumber of initial My

defined order underline independent taskclearly to tomy servemore
of those affected by the disaster.other interest than thatno

Suggestions Government:theto

goods byThat who air bytransports passengerseveryone or or sea-
should and reasonable be obligedfar possible keep completetoas as
and lists and other personel boardcorrect over passengers, crew on
with and other information needed identify them and theirtonames
relatives. The lists should be available who would bethoseto
engaged supporting the directly indirectly affected.or

That the Government commission workinggroup review thetoa-
routines of their offices of major disasters, whereby specialcase
attention should be given the ofneed andto prompt correct
information the concerned and the public; importance oftheto to
consistent and co-ordinated behaviour the side of the Governmenton
and central authorities; analysis of the humanitarian, financial,
psychological and political of alternative decisionsconsequences
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under consideration. The aim should be establish decision-to a
making routine which speedy but overhasty.not

That the initiateGovernment review of of the legislationa some—
concerning death-declarations and related issues.

That the Government investigate how the affected after everyday-
accidents and crisises treated and assisted insurance-byare
companies, public insurance, medical social welfare services,care,
churches and voluntary organizations.

Suggestions central authorities:to

That the National Board of Social Welfare consider tomeasures-
the capacity of local social welfare authorities assistpromote to

crisis and disasters.

That the National Board of the Police consider how information in-
of crisis and disasters should given faster without hazardingcase ge

reliability.

Suggestions localto actors:

investigateTo there the alertness called for and affectedthose-
by crisis and disaster really receiving needed andsupportare
assistance. The investigation should bear mind that accidents,
catastrophes and crimes take place everyday.
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