
Anmälan om komplettering till ärende nummer 5000-K404943-21 

Jag vill härmed anmäla mord eller dråp på min make på M/S Estonia. 

Plats Östersjön Utö 1994-09-28 

Jag anmälare Elisabet Nilsson (personnummer) var gift med (personnummer) Ove Nilsson som 
befann sig på M/S Estonia som förliste i Finska viken vid Utö den 28 september 1994. 

Han överlevde inte och jag har därefter följt utredningsarbetet efter förlisningen och är väl 
insatt i hur myndigheterna handhaft de olika åtgärderna som gjorts. 

Det upprättades en polisanmälan 0201-K84051-94 med brottsrubriceringen Grovt vållande 
till annans död samt vårdslöshet i sjötrafik den 30 september 1994. 

1998 lades anmälan ner av chefsåklagare Tomas Lindstrand med motiveringen att brott inte 
kunde styrkas samt att ytterligare utredning inte kan klarlägga händelseförloppet och på ett 
sätt bortom rimligt tvivel kan ge en olycksförklaring. 

Dessa två brottsrubriceringar är preskriberade men det har kommit fram ny fakta i målet. 
Därför anhåller jag om att förundersökningen tas upp på nytt. 

Ny fakta är att Henrik Evertsson med sitt team har med sin dykning vid M/S Estonia hösten 
2019 upptäckt minst två hål i M/S Estonias skrov som inte var kända tidigare.  
Detta offentliggjordes den 28 september 2020 i dokumentären ”Estonia - fyndet som ändrar 
allt” 

Statens Haverikommission har dessutom påbörjat en undersökning av skadorna som då 
upptäcktes. 

När 852 personer dog och enbart 137 överlevde den 28 september 1994 har nu visat sig att 
M/S Estonias skrov har minst ett stort hål vilket aldrig utretts tidigare. 

Dessutom sände SVT programmet Uppdrag granskning 2004 där det framkom att militära 
transporter skett på M/S Estonia vilket även överlevare har vittnat om. 

Med dessa nya fakta kan det inte uteslutas att ett grovt brott kan ha skett. 

Det har även kommit till min kännedom att polisen inte ska närvara när Statens 
Haverikommission inleder sina undersökningar/dykningar under sommaren 2021 och våren 
2022.  
Detta framstår för mig som anmärkningsvärt eftersom det är allmänt vedertaget att polisen 
alltid gör en brottsplatsundersökning när en olycka händer.  

Osby den 2/6-2021 

…………………………………….. 
Elisabet Nilsson


