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Chefsåklagare Tomas Lindstrand

BESLUT (K 84051.s4)

lnledning

Det estniskfla-ggade passag_erarfartyget Estonia kEntrade och sjönk strax förekl9$an_tvl på morsöngn 1ss+oe-ää Eydåliäm'iilillä uta på inremauoneltryattgl. Fartyget hT-": enrigr tiilgängriga-uppgiftei. öaö päiru g.rare ochbeeättn in ss m edre mm ar orn-borJ. iicä 
"t 

räz-p#o;; Eiåneua" o gcka n.

Förundersöknlns infedd.es samrna dag av Äklagarmyndigheten i stockholm på
eru nd av katastroren efterso m d et fa n'ns .n1"an ins' äii ää;ti d;iä; iläl,lna.ra1mänt åtat kunde [a o.p.1$t firilsningen. erunOän iåitifiåmprisheten av svensklas år att eventueilt brott förövats möt lvenska rgggäigliiä ekap G g 5 pb rotts batken). J a g btev föru n dersö knrn gstedare i ööe-öiö;,

Förundersökningens inriktning och förlopp

T]lt:.nLqlan.uppråttades 199409-!0.3v Polismyndigheten lStockhotms tän. sommisstånkt brott angavs srovt vållande till anrnns äödäh';ära.ro-r-nä'åiåiätir."
!!er1o4 det tidigt stått ktert arr ansvariät ååiär pd rätlöet omkommit vidkatastrofen har misstanken om vårdslösiet i sitjtåni iåie runnat utredas.Förundersökninggn har inrtktats på a$ ulreda-irmä;å;;ån besåttflinsen som haftmed fartyget aff skaffa. kan ha sjbn .is^sirarols.q tfiårii. be urottsmisstankar sornförundsrsökninsen sållt efter tö'ss-oz-giät1?iläiö-titiannans död (3 kap 7 g 1 stbrottsbatken) och brbt mot sjölagen {eäe i'2;;ä;d.' '
Parallellt med förundersökningen har den inlemEtionella haverikommissionenbedrivit sin ufedning, H averirämåiis ionå, näi låpåfi'ösj
t.., r.'.i i I å-iiaö i. a m o. n a må d idi iil i ns e n i ö sierqb n rJ? äl t : 8,3fi '[..? 1$0" T,passaserarfårjan mv Estonia. Kommissönen nåiJ ct.eå-ner i 99'i ffi;h ri.o .inslufapport. Kontakter med statenJ nåvertrommir;d;ä dess anlitade tekniskaexpertis har förekommit under förundersökningen,

uncrer våren 1997 p-reserrlgrldF er tv:!_epertgrupp efter utrednrnssuppdrag frånMeyervarvet iTyskiand, där Estonia 6ysgOå., äiäd.n'uiieoning om olyckan,

De två ovan nämnda utredningama har regat till qrynd för förundersökningen.

xlrni'ra:q3ffiåqHäö1:iHi;iö$;ffjå.#fl r,',trå"#f *äör{e,beaktats under förundersö61ng"n. öålöäöi håi ä;itln ,o,n ailrssdanförlisninsen varit i sygng.om helt anorå orsaker urraiistläten, som till exempelsabotage, inte varit förmål.tor utreoning.eftersom dÄ.." i.,ii*ä.äL;;*Ä;ii't'
Ii:U:r 

av ranrasier och dessr',lom ;äit-opääåä ä-"iäjo, i prakriken omöjllsa att
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I omedelbar ansrutning tiil.olyckan höils fö1hör med de överrevande,UnderfÖrundersökningen hai vldarb företräare ror NolGtiåm ärnuun tiksom anståltdaoch före detta anstållda ifriretaget forhbrrs. Fö'åilåä;iä ät Bureau veritas ochSjöfartsverket har förhörts. ViC den qts

.:r,lr*l-$i,äås'nairamäisiå;i.i!1ili:ilfl;'j!#i,yi5;.'rilff:,',iliE*iål5'rran expertgruppen.Jag har ijanuari l gse aven besoK tvt'"yerruret och i samband

öiiqåH,"':y j!x:ö{{öfi #ö"ffi ils:*ll*,lllimmRi"Ti;ri-,l
Frm.afte svsterfartyg, före detta Dianå lr numäia rvr;öåjå, riksom Estoniasbogvisir har studeraiö. - '-'-'v-rri

Sammantråden harvidare ägt rum mec '

erterrwa nde å*r' å n n ods a s a mt deras,.t lffi':i:Jll.,i.fr: 
o rga n isatl one r f ö r

Bedömningar och beslut

Regeringen lrar g.13 
T lqf.ordningen (1990.;21 7) om .undersökning av olyckorbestämt att starens haverikommilsiori_skail ulrdc! ärv.(.,- som nämns rz s ragenom undersökning av.olyckor, Estoniakata-sirofen år ehiaoan åiväiä iä, dg'ånEvser. stEtens haverikommission har ingått i oen ntår'nätneila

haverlkommissionen (i det.fögano J oeååä'nå ;iläö;iå'il.is;ö"n) 
som titisatresdirEkt efter olyckan, Haveriko-nrmissionens .yfte Å"d ått undersöka vad som hänthar varit att så långtsom FöJli,g! HarlaegJsävål nåniörääodopper och orssken rilhändelsen som skador och er6Ker I oinlgt.--

Min uppgift som åklagare och förunderslikningsledare äratt utreda om någon ellernågE personer kan bevlsas na begå#str3ffbärto;kiafr handling som verit orsakiill att 852 människor oml<ommit. le;-håiini; kijnnåi'i#ä nåsor som talarför attuppsåiligt brott kan ha orsakat kataätrofen,

Det flnns wå utredningar (iaverikommissiolg.ns och den tyska expgrrgruppens )som fcirsöker svara på varför Estonia åiant<. Uiieanlriöi."nger otika förktaringartill varför detta hände. Vilka.personeiåm.ian ;''diiåilål-rör eit ay stratfbaroaktsamhet ha orsakat olvclian blir därföibeioJäoe äJulirrn förklaring som skallanses bevisad.

Nedan följer en genomgån9 ev de två utredningamss tekniska förklaringar tillotyckan och vitken betydeFl respektrve ioÅiäri."ngii;; 
-näf'ör 

bedömnins avansvarsfrågan,

Haverikommissionens raooort

Haverikommission en:..ljppfafin ing om grundo rcakema tiil förrisnin gensammanfattas cnligt följande.

' Låsanordnin gama_tiu,Estonias bogvisir brast under trycket av krafter frånvågslagen som skapade ett öppnaioä mämeni'iiinä åälii'.gengjämen.
- Endast en eller 

"i-9?Ig:t.ti9ig-a{e 
pi.rqsa från Tailinn tiu stockhotm hadeEstonia varit utsatt toi lträ hårtviååitilt;i6;J:;'*iä'årvä[natten. sannorikheten
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Konstruktlons löeningen med

firxli.flff :iåiiis$F5fi ifl i'J*:13'.'-"ilå2fi tåTiå!?g,l!lf.it"T'g;'.'trorisen var de värstå som hon nåööisin våiituGil'fä;' "

- Msirinf:åstningama var inte konstruerade i enlighet med realistiskakonstruktionsantaqander! som UÄåitriinäinira,iåätiäräning på infäsrninsamaoch potenuett skaäebilo. inraiinriä-ä iar ronstruäåiä med täsre hålfashet änva d de fören klade !9ra rn inga ma 
-rå' 

vae. b":t änää.län n. diskrepa ns be roddepå avsaknad av tltlreirliet cätatr'era'ääiiil""*nlnäi .ö ä-onteringsanvisningar förvissa delar av anordninsäma.

' Bogvisirets låsanodningar borde ha varlt flera_gånger starkare för att det skulle
Fnq: en rimtrs såkerhetsmarginat roi oån regrtjåä'ilfiiil märrå.' fjiiffi ö;Stockholm.

!rhnn

1998-02.18

Sida 3 f/)

Dnr

c5-1.397-98

')

utrymme hade avgörande
med visiret via ett

olycksförloppet.
sa

lådllknande

,1. - Den omständigheten att SOI_AS.föreskrifterna om kollisionsskottets övreförtängnins inte hade efterrevts, nås,o!."m d;pru;ärö;i'årä;öä;s av denn atlon e tt a tit I syns myn d is heten, ka n ia oici. gii iiit]äö"s;il'rääiäl5å-' "'
Haverikommisslonen €nser således att EstoniE var delvis felbyggd. Samtidlgt medova nståend e slqtsatser fra mfö rs aoci i [.-p iti=r zil,ridlr ru lri ken "s lutsatsef ävenföljande påståenden.

'Vid den tld då Estonla byggdes var- trots att vlss information fanns tlllgänglig -skeppsbvgsnadsindustrin-s-a-llmånna erraiånn;iå;ähl;rovnrrÅia'öåiästningar
på slöne fartvssskrov begrånsacä ocn .iiiämä'iorio'nsmrtion av bogportar varinte välförankade

. Klassningssällskapets knvpå bogportama preciserades bättre ochkonstrqktions lastn ivåema h öj'des rål ;til$id;ilä oden efter atr Es ton iabyggdes, men i entighet med gangs" påii" ågdädt"öa föreskrlftema intetillämpning på tiolgare byggoifar&g.

Dessa påståenden nl.lger r.och för'sig inte att Estonia varit ferbyggd, men deharstor betvdelse för b.ed6mninsen om äåt linnö;[Ätäh anta att srraffbaroakrsamhet förekommir vid konslrurtio.qrentärr'ivöää,ii.iävrånvdät,.öä int"annat kan visas ån att man gjort så gott man iunhäiäiiet ju dårmed uteslutet attstraffbar oaktsamhet ken beVisaE.

I rapporten beskrivs hur utvecklingen 
3v fåflgtqfiken medförde en snabb teknisk

äT:iTiåTåååri',iii*r,lHffi 
ätråä###+å-B,x:,#fl.Tiir-Tiåi:T:_skeppsbyggnqds

ii"eruföi:i,liil_ilöifiT,.:1,f;ilfl :"å.,TilHlååiiihi:li::uruJil..'
av och litadg tilf praktlsk Erfargnhel 

I ' '-- i3r -! ev 'rHrt^'r I vqr s.,t

Rapporten lämnar även en redogörel
sorhroro-p€ssqsq2rra,tvgi'år,käiår8:,3ÅjH,1lnffi iffi:*,:?,xlTs,3,.1Too

NR.9z1 s.4/E 
-t 

-_
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rEdogörelsen inte 
-söl qn-sPrif på 3!y-ara fullständig samt ett tiknance tillbudrimligen åven bör ha intraffat I åndia farvEtten-.-lnää-.ii.rnu harför det mesta

i;rmrgiruffi 
.+1Fit?ll"lil'",''f'tffi 

t.l,l'ff toinlT;*[h3;
lfliir,fiiis:r,äli?i!1';','ElJ'.1ge*J,?iäHtfl:lrfifit?ti'r,ä.äi,ili-i'r,
åtgarder' som att sakta fartenärli iara srltäc i ÅL-,iir.itter tilbqden har skadornarepQrerats till ursPrunglig standard etter t'räi i'jiiiäiÄti'fbrstarkningar skett qtöverdenna standard.

Kommlssionen konstaterar betråffande dessa tillbUd under rubriken nslutsatse/
följande.

:Ftt fle.rtar-bogvisirstllrbqd hade intråffat före olyslcn på fartyg som byggts bådeföre och efter Estonia fö.rfårietrafiien mellan sverige-och Finland, Ett av dessatillbud drabbade Diana..ll, I dät nånlraste sviterfaöäu-ft Estonla, lncldcntema leddeinte titt någon systcmarisk inspektion oCn (ruv öäitiiriårfnins av visirinfåstningamapå befinfliga fartyg.

- lnom rederinårlngen och $leppsbyg_gnsdsindustrin skedde lngen systematislrinsamling, -anqlyt och.spridnin'g'av li'ormåtiilil'öftirstillbud, Befäthavamahade såredes i ailmånnåt mycGt titån kunskäp ää oääu"ntu.lrs faror somsammanhängde med logportarav visirtyi, 
'--r -'rr -- 'r

Enligt mln uppfattning bör det sista .!.!gt tika.vål e.ail3 lol ktassningssälskapenoch de nationella. sjifa.rtpmynctighetema som för i"ääirnaringen ochskeppsbyggnadsindqstrin. '-' Irlvrrr'3rrIrvYrI evrI

Brieten på-informetiolsytfVte och ana,lys fnmstår som ett ,systemfel", 
Som ettsysremrel rramsrår åven dån omständr.öhei;ä;if;iä'iåip, rA; [ijiärrv;:äil varabeskaffade inte hafr retroaktiv verrän åÄn äm äå'åVåiEgl"ma gåilt säkerherenombord.

Betråffande havefl komm lssionens konstEterande afi visirinfästnin garn a varkonstruerade med rnindre hålltasnÄt ån 6för;;Gää'aerarninsama krävde ochkommissionens anraganoe att ään;; it il.rg-biffiö;å *ör,ffä'äu iiiiärigtdeta ljerade til lverkn in gs- och mont"nh g.an visn in g-arlE ii.. a delar a v
a nordnin sama kan ias konstatera at d"nnå';iiil'iä Linäi n;G;.k;;;6s'nens

fiff ff iiJixT.Tfi :,iit",i,Tm'*L:fr fi il3åsriitL"i.#,;:dfi fr sarnaföljts, farryget ändå skulle trå torlist pa oen#iäJäi.r..:rt med tanke på an ånnuh årdare vä der fötjde framåt Cen liOiöå morgonen.

lv9.ll.om haverikommissionens förktaring tillvarför visiret lossnade accepteras
instä119.5 

sis.fråsan om detta ar en oirå6ää.kliiii.rätiår"n. Fartyser hadesannolikt inte sjunklt.om ramPen tuii-Grvar, pän oreliiå orsaken tllt att rampenöp p n ades va r enrist haverikdm m issione n atr oånnäl;;ä;ä;iiöffi;:?' Jis ircteå att når detta tossnade drog dåt mäGiJärruiätiliffi.t låge, Estonia var i dethår avseendet felkonstruere{ ttksom ätt-äntä ffiä?",Wg. Kommissionen anseratt denna konsekvens borde hq kunnat förutEes. så skeläe emellertld inte ochtrots alta de personer, orsanisationeiöctr-r-vno'iän'.iJir-o-ir-uääi-iä-öJäi""i

'.i,J.
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byggandet och handhavandet av detta store fartuo rrnr{akfi;tr.ikld"#räi hre observerat ;th'å13!?J:Ht 
under cirka 15 års tid har

Estonia saknade koilrsionsskott med lölt,elF.enrigt föreskrtfterna i sorås,
fi li:T"#: 

h ave ri ko m m is s i o n e n, Äuä n o.m j E g i n-te ä nG ; 
3 

q F ii' f åitE tö n 
"tg'1i p'r å ä ili ö : fl:, llf .'$lxt # l.x! i%'J i : [':JåT 

n o m ko I I isi o n ö io.iiets
kolrisioniiiiott'iiattpi.leei.l m"n'äl'.n:n las är r,rt #i.{}\ilä1$rt?;'oti'*der av rampen som år 2,o m'o"åniåiLiiiqå9r?1pråääi's,sr m för rånst förur vidöverfla gs n in g en til I Estland bo roä eston iå 

-rräloiiäitä 
å.d en -konekt placerad övreförrängning av kolisionsskotret eftersom fartrgåt inläiiiuqg ga iskydcarre vatten,det viil säsa hösst 2o nautiska milfrån ia{r'c:'årtigiiiäåiit rAn Nordsrröm & Thutinoch Bureau Ven'tas h a r inte nå got ex"m qgo ni{]ii 9itrö,u n danta gs ceftrTikat")företetts når fartvset sårääi ;iä;;tt'rqr1 

"stn-,..[ 
rägiu.om avsreger frånsol-AS'regler såger haverikomrnistionenj oun {er<niåäirpport som kom i aprillees btand annar atr "det har inre kunnat rasGig-ftäm;?';åi#å,r;iä;iåå?.npraxis som utvecklades genäm åråi-6vggaäp-#i gääGnnandE av rampen som

5i[:fi[i.'l3jL$;5 
nt.';'insen roiiå;-sii"q' ärdi äm ii'ät l.!4 fi;uö'F,E;'kråvet

koniiårrärää;r#äilåa?äi#ällgl';;iäJ=.',lTlxfiX,,',ä?1lS.";,HtfJill3,-'
de.också vcr. Enlist den praxls som eniigt-ipöiitliii!öäies och forrfarandetillämpas skedde insen köntroll av ance-rinäiä'#u-iii'äi..r placeringen EVkollisionsskottets frjrlän gning var forrefta.

Efter stt ha tsgit der av rapporten och mot bakgrund av vad som framkommit qnderförundersökninsen kan j-ab'rnte nnnä nåöäffik;;åä:iändisheter som tarar förett det vid konstrunion ålpr nyggande ai farfvg;i Cirrllä'hä negåtts fel av den artatt det är atr berrakra som stråfrai oärtqamnäI,lnie?i;il"i ran jag finna attföreträdare för ktassninsssältstiap .idÅldiäl;äfiäåffier någon annan visatstfaffbar Oaktsamhet. --'| ' 
rr M'vr '-5 I

Den fuska expeJ-tqruopels rapport

?:l.v.f3,expertgruppen anser air haveriet sr(ett på grund av förjandeomståndigheter.

Bogvisiret har vattenfurrts upp ril 2rgav sin vorym. Denna

'eg1.äiiäiåIi.önil'it i,'bieilädärr-äiå5at itorå !ä-ft;ä#Tu1[[äqr?.1]3i8:il"dess tåsanordninqar, särskilt uisir"t dan-glåä;så äi-åä. lossnat. Genom attbabords ballasttaikä ra;ivdä Faå vla aweiofr *ät.linn har det inte varitmöjligt att kompensera. den åtagsio" åt .trbå;;';; qtecrhdes. Eftersombogrampen var skadad har vattän från viiiret romäitin'iå bildäck, vilket 1ångsamtvatrenffudes, Vanen har också .tdrmåln;iiriää;ll i: V:fi;öä riiiäElfiiå,, rförening med aff en_tqngt.la.tao r'anötrEoåie -äm ["ääiii röretse på grund av attden inte varit föranlraq.ivllsal uep Eögr.mpen. oennä'iirr, sedan den öppnats enbit av krarterna t4,:$l_.!"""_l,,Flgtec"rå;il;;;iåi'mot.rampen, 
drasits rrtvttertigare av bosvisiret som rarrit rämåinåiiäi'räå.iåiiun ,,n"infästn insar. H ärioenom ha r stora måäqc.i v;ttillil;ii in på bttdäck.Afi vaue n

lil-g'i|il,1..Iih"i,i :ff"g:,'ss,ä :iii rug#å'..,.tH$å1.il1ii:'-"$l'
ffi gä[Sll3l stvrka på srun d a v utmattn fi;, 

-d.åEil;ä,il 
äif öÅ-#äHäi;å'
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EiPertgruPpen menar attjlsagqanfattningsvis år det vår vål överuägda' uppfattning aft den primåra ors,aken tilt-eltäniJs@illö å?'i"iytterrigtundermåliga undertiållet av,visiioiåtidäi;a.J* iililrrnä'.rr råsanodningar,tillsamman med en fullständlgt felaldigläiinihg pg pirc?crätr'ä alHetes för hög' hastighet me-d,hänsyn till de tort'ai.r'änää'uil'+ och sjöförhåilanqena, vitka hadeförutsetts i vädedeköprognosema. r.'-'

ExpertgruppBn anser inte att Estonia byg_gts.med för krena råsanordningar ochmenar att mqn senom.otik? proy och bår}-kningai olvÅäi'att styrt<an iiåä;;;
lfi 

'f.'fi 
l?.'fl '"i'lllJliif'fl lliä:Hi!3#Ulånllg jlJXil.:*åfrTi'.**iii.;.-.

Esionia skulle med andra ord enrigt expertgruppen ha vari
F.; *ö äjåft n ih=J r ot a g" åv rr avarlio m m rs s i o n. n",. o o'# il31'å?T.t#!;".av den summariska inspektion som bland andra överinsFäntiren vid sjöfertsverket,
ft<_e. 

slouloqr,. loletoj i ätr.iii!'lnt- d,.iräil: E öä.ö;ii'iå"n rurrin den zTseptember 1994 som ett led i utSildningen av otivaioääitnisra fartygsinspektörer.Genom förhör unde-r förunqersgSnpsåir meo ro'iätrCäåäior Nordström &'Thutinhar inte framkommit annat än att siois-eln ay rstönäbå;ä iff;.äi.ft ä"ii'"svenskt håll åenades sårskild upnmartgäinh-"luä'niiä äää.travade efter att skörafartvset så bra som möjtigt. oe bäimtniniääiäidrär'ldä'änn, visar inte he,er pånågra brister som kan t-oii<lara olyaiån. " ' "' rrr- Yrsqr rn(€ nell€r 
'

,

I

Anders Biörkmans uopsats

Björkman anser att förllsningen orsakades av att Estonia fick en slagslda somuppstod på grund av täckage under vattenilnjålu]lräi iirn tuiuppilo-å-åä'resultat av tilll exempel en exploslon i .n tank elier iett'rör. Björkman m6nar att dettroligtvis rör eig om en olycka.

Have rikom m iss ionen 3wärJq Biörkam ns teori, Den tyska -expertgruppe n menE rdock att vittnesmål.tv-dgr-på att det tånns fiycket vättän iia bitdåck och även va*enpå dåck 1 qnder orroircr ihnqn håvä;idrdö"Hi.öLJ'å.t art däck 0 var iförblndelsg med havet rr rrvYYYr e€

Katastrofturs - EstoniT-tig mot undergång, eom qtkom 1ggq, är ett försok att geen helhetsbild av vad som tiån rraitett;;åud ä;itä]'så fall berott på.Förrattama, som årjoumatister. menår:$ il..reo_"riG'orv.rrigääsiaioigh"t rorsakade olyckan. Ölyckstörktaiingån änfigt förfatän" rän narmast ses som enkom bi nqtion a v viss a a 
1-09 oqstS-nai g hätå; ;;ä äätön m irs io nen fra mhår r eroch de förhåuanden som,_den tysfa Äipe.trynpän äniåi lfg ha funnit En sror det

åX.it?':!1åTrejt'51!Jitt'-Irifl:lristniirä6Ääd'iö"1'-röiqÄää'äe-"ii'"näi .r",

Sammanfattninssvllyilljag såga följande,_E_n grundförutsåttning lör att ens kunnadelse någon misstanke äm'att-trå oåät a_t asääffii.-i;ädöd är att orsaken ri'olyckan år klarlagd bortom rimröiwiv"]'. il;;ä;ääiääitr.dningama anser två

NR.971 S.?/8
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Förunder.ökningen låggs ner eftersom brott inte kan styrkas

Dduniööroz-re öb.r.ggz-ge

q$?lh1'å'silfl 
ill*ii,j!:it-';?.:.H?H,i"nxttåfi ""xtTåtlili1nlr:fl :!:".vlsa vad som verkligen [enceicE irarroi eiatt ö*idlödningars öficksförkraringutan tveksn kan awErdas. Både navärikommiäsJöiiEn äJn cen tyska åxpertgruppenhar tagt ner ett omfanande o;h;$lit jäiiäE;ffiå;;äsrrnnt 

och seriösr arbetepå att utreda vad som t"rnGiisä-tt ;'rGruiäftääi'ä-aa. utredninsamain nehåt ter fqkta, antaga n de n, LGatä1 ;n 3vnääläi nqc. urredn in gana ser

öi;flffi :i'"Jll flilllilåitJ:H' il* -',{ 
s a n n o I i k' å chlJä 6ir a a v resp e kii;' - -

vvåii1äån ä"'åääy utrg_oliiaitil 
ir,t"Jäil13åås?,1?åffiä5?rrl.'.".i.:yimrigt

i:frq&iifr äö,qä,äF,f;:ä'"l:äråfl "igF#i+ilt*åx;-g{LiliillT*u',"

i,F_tiiT,li?lå"1,J?nBxffi L:ryfi j,':l;l{;d,:i'flmh[18 j#!fl åeer'dementera huruvidä det finns ett håiftko;;t,iiliö',Gtänfigr mrn uppfartning atransvarsfrågan skulle kqnna klaflägö'as, ' ' '--

Den enda gemensamma nämnaren av betydelse i utreOningamE är attbesättningens asel?nde på nåöt 
=a? m"du"rr.t uljläiå&"fen. Möjlighet saknasqtt utreda hqr besåttnlngin agirat 
""tt'virkilij"v,iäriEäåtta nart och därmed

ffif.Tll..?iä';!roi otrvcråi-ålåriilroårii. nriartiå ,räirrdgiltiäät äil,an

t*#:ilHJ'iffi rfl ffi fåH,T;,ilrixfii,f llf ;itgiitäiHiT#ri?',1y.?1ffi ;

I

(rrq*. /r,,,
romas Lindstrand

&4r'


