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De bortvalda
Estoniakatastrofens konspirationsteoretiker lyfter gärna 
fram häpnadsväckande vittnesmål från traumatiserade 
överlevare och andra. Samtidigt sorterar de bort desto 
fler vars berättelser stämmer bättre överens med fakta.

Text: MATTIAS GÖRANSSON  
 Foto: MAGNUS BERGSTRÖM

R E P O R T A G E
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P aul Lõiv och hans 
tre vänner i den 
silver färgade Golfen 
var så  peppade på 
utlandsresan till 
Sverige att de såg 
till att vara bland de 
första i person bils
kön. Så snart last
bilarna hade lastats 

och bilar släpptes ombord passerade de biljett
kontrollen och tullen och rullade den korta 
biten fram till färjan. Där väntade en gränsvakt 
för att kontrollera ett sista papper: bilens ägar
bevis. 1994 fick man bara föra ut sitt eget fordon, 
annars krävdes ett särskilt tillstånd.

Pauls kompis hade lånat en firmabil och kände 
inte till regeln. Sällskapet som redan var på 
väg uppför rampen in till Estonias bildäck fick 
 snopet vända om. Golfen  parkerades på kajen 
bredvid fören medan Lõiv och kompisen försökte 
lösa problemet.

De fick tag på en styrelseledamot i företaget 
som ringde för att ge sitt tillstånd, men det 
hjälpte inte. Kunde han ordna fram ett  papper? 
Det måste vara vidimerat av en notarie, och 
det gick inte att lösa så sent på kvällen. Hur 
de än argumenterade och trixade – de erbjöd 
till och med gränsvakten en muta på hundra 
 dollar – så var det kört. Tiden gick och avfärden 
 närmade  sig.

Samtidigt var lastbilschauffören Raivo Tõnis
son på väg mot hamnen. Han hade anlänt med 
Estonia samma morgon och skulle egentligen 
vara ledig, men speditionsfirman han jobbade 
för hade ont om personal och han ombads med 
kort varsel att ta en vända till. Lastningen av 
mjölkpulvret som skulle till Sverige hade dragit 
ut på tiden, därefter hade han upptäckt att han 
behövde fylla på bränsle. Så Tõnisson var för
senad och stressad men speditionsfirman var en 
stor kund hos  Estline och sannolikt kontaktade 
någon rederiet för att be dem att hålla en plats 
åt  honom.

Bredvid fören fick Golfen sällskap av en vit 
Mercedesvan med cyklar fastspända utanpå bak
luckan. I den färdades fyra unga ester som skulle 
delta i ett triathlon i Tyskland, samt deras hjälp
reda; även de saknade ägarbevis för vanen som 

fixats av deras sponsor och manager. Han tog sig 
brådstörtat till platsen för att argumentera med 
gränsvakten.

Till slut rullade Raivo Tõnisson ombord med 
sin mjölkpulverlast och färjan gjordes redo för 
avfärd, några minuter efter ordinarie avgångs
tid. På kajen stod fortfarande två frustrerade 
sällskap bredvid varsin bil. Gränsvakten Rene 
Sommer, chef för fordonskontrollen, ägde rätten 
att göra undantag från reglerna och fattade ett 
emotionellt beslut: de unga idrottsmännen fick 
åka med, trots allt.

Mercedesvanen med de lyckligt utvalda  rullade 
ombord, och då var bildäcket så fullt att de fick 
parkera på snedden precis innanför rampen för 
att få plats. Där blev de kvar en stund, eftersom 
den äldste i sällskapet oroade sig över de stöld
begärliga tävlingscyklarna. Då man bara hade 
råd med en tvåbäddshytt och dessutom hade 
packat med sig matsäck för hela resan – att 
köpa mat ombord var för dyrt för många ester – 
bestämdes att han i lönndom skulle stanna kvar 
i vanen.

Utanför skeppet stod Paul Lõiv och hans 
besvikna vänner kvar på kajen. De såg rampen 
höjas, bogvisiret fällas ner och färjan långsamt 
stäva iväg.

vid halv ett-tiden estnisk tid rapporterade 
någon ett problem med toaletterna, och fartygs
mekanikern Henrik Sillaste blev tillsagd att 
undersöka om septikpumparna fungerade som 
de skulle. På de övre däcken var passagerare 
sjösjuka och hade svårt att hålla balansen i den 
grova sjögången, men djupt nere i maskin
rummet var krängningarna mindre märkbara. 
Medan Sillaste studerade vakuumsystemets 
kontroll paneler kände han två, tre kraftiga 
 dunsar som fick panelerna att skaka i sina fjäd
ringar och kemikaliedunkar att glida över golvet. 
Strax därefter fick båten slagsida åt höger och 
han förstod att något var allvarligt fel.

Sillaste ilade genom den stora maskinhallen 
och tog trappan upp till dess kontrollrum. Där 
inne fanns chefsingenjören Margus Treu och 
maskinisten Hannes Kadak, som skärrade berät
tade att fartyget tog in vatten genom fören. I ett 
hörn av kontrollrummet – stort som en lägenhet 
och belamrat från golv till tak med gråa paneler 

Före detta fartygstekniker Henrik Sillaste i Tallinns hamn. 
Till vänster syns kajen som M/S Estonia avgick ifrån.
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täckta av mätare, rattar och vred – fanns en liten 
svartvit monitor som växelvis visade bilder från 
fem videokameror placerade på bildäck. Bara 
en var riktad mot fören och när dess vy dök upp 
i bildflödet kunde Sillaste själv se hur  vatten 
 forsade in bredvid rampen längst fram.

Mer behövde han inte veta. Grundläggande 
vätskedynamik säger att ett hål i botten inte gör 
mycket för att ändra en flytkropps balans, medan 
vatteninflöden högre upp skiftar fartygets så 
kallade metacenter och snabbt leder till oåter
kallelig slagsida. Stora mängder vatten på bil
däck – färjan går under, i princip är det så enkelt.

Samtidigt som de tre teknikerna förstod bättre 
än alla andra ombord vad som var på väg att 
hända så befann de sig på färjans mest otack
samma plats: sju våningar under utrymnings
vägarna på övre däck. Likväl var det deras upp
gift att stanna kvar så länge som möjligt för att 
försöka fördröja skeendet. Från det ögonblicket 
upplevde Henrik Sillaste verkligheten som sedd i 
stroboskopljus: ballasttankpanelen, försök flytta 
vatten från höger till vänster sida; stabilisator

panelen, aktivera färjans stabilisatorvingar för 
att bromsa sido rörelsen; motorpanelen, se till att 
motorerna fort farande går. Allt medan slagsidan 
bara blev värre.

På nedersta passagerardäck, som fanns bakom 
en vattentät vägg för om maskinhallens kontroll
rum, väcktes triatleten AinAlar Juhanson av en 
våldsam smäll. Han kikade ut i korridoren och 
såg vatten som måste ha läckt ner från bildäcket 
en våning upp, och noterade skeppets lutning. 
Juhansson väckte sina vänner som snabbt klädde 
på sig och följde honom upp mot receptionen för 
att få information. På vägen dit förvärrades lut
ningen och de mötte förvirrade och panikslagna 
människor i korridorer och trappor. Sällskapet 
splittrades i kaoset och i slutändan var det bara 
Juhanson och hans vän Anti Arak som lyckades 
kämpa sig upp för den sjunde trappan och häva 
sig ut till friheten på ytterdäck.

Nere i kontrollrummet kastade emellanåt 
någon ett ögonkast på monitorn. Maskinisten 
Kadak såg att vattnet var i höjd med person
bilarna och att det gick vågor inne på däck. En 

Rene Sommer, för detta chef för fordonskontrollen i Tallinns passagerarhamn. »På den tiden var det bara 
papper – vi hade inga datorer. Sedan tyckte folk att uppgifter saknades, men det var inte så konstigt.«
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Ain-Alar Juhanson: »På sjukhuset 
konsta terade man att jag inte hade 
några skador. Jag var 17 år och 
 väldigt lycklig över att ha överlevt. 
I dag  förstår jag att jag hade behövt 
psykologisk hjälp.«
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stund senare märkte Treu hur vatten skvätte upp 
på kameran som satt uppe i taket.

I mitten av rummet fanns ett tungt arbetsbord 
som var fäst i golvet med skruvar, och när färjan 
lutade så mycket att det lossnade och rasade ner 
i väggen tyckte Sillaste och Kadak att det fick 
räcka. De kämpade sig fram till ett evakuerings
schakt som gick upp invid skor stenen. Treu 
 stannade kvar på sin post i ytterligare någon 
minut innan han följde efter sina kollegor.

När de väl var ute ur schaktet dröjde det inte 
länge innan fartyget låg helt på sidan. Vid det 
laget var havet redan fullt av livflottar och flyt
västförsedda människor som kämpade mot 
vågorna. Medan Estonia sjönk allt djupare 
hjälpte några matroser teknikerna att kliva i en 
livflotte som de slutligen lät glida ner i havet.

AinAlar Juhanson och Anti Arak dröjde också 
in i det sista med att lämna fartyget. De gick fram 
till fören och märkte att hela stäven var borta. 
Istället fann de en yta med metallbalkar som 
de kunde klättra ner för, och noterade att några 
var böjda och skadade. Detta var undersidan av 
rampen, som vid det laget återförts till nästan 
stängt läge av vågorna. De hoppade ner i det kalla 
 vattnet och simmade bort till en livflotte.

En bit därifrån betraktade Sillaste från sin 
flotte hur färjan försvann ner i djupet så att fören 
var det sista som avtecknade sig mot himlen. Då 
såg även han att bogvisiret var helt borta.

Medan Estonias passagerare kämpade för 
sina liv bland stormvågorna söp Paul Lõiv bort 
besvikelsen över att inte ha fått åka med färjan 
på en nattklubb. Han stupade i säng frampå små
timmarna och när hans mamma väckte honom 
i gryningen för att berätta om katastrofen för
mådde han inte att ta in vad hon sade. Han sade 
»okej« och somnade om.

med GryninGsljuset kunde räddnings
helikoptrar äntligen plocka upp folk från livflot
tarna och flyga dem till olika platser i Sverige och 
Finland. Henrik Sillaste hamnade på sjukhuset 
i Åbo. Där flockades journalisterna kring överle
vande som oftast var så utmattade eller chockade 
att de lämnades i fred, men Sillaste – som tidi
gare varit röjdykare inom den sovjetiska stilla
havs flottan – kände sig tillräckligt samlad för att 
uttala sig. Han sökte själv upp en journalist för 
att berätta vad han sett: att vatten strömmat in 
på bildäck från den öppna rampen i fören och att 
fartygets bogvisir var helt borta. Hans vittnes

mål spreds snabbt vidare av medier som i övrigt 
försökte beskriva vidden av Nordeuropas genom 
tiderna mest fatala fredstida förlisning.

Därigenom blev Henrik Sillaste Estonia kata
strofens kronvittne. Mindre än ett dygn efter 
förlisningen kunde Sveriges avgående stats
minister Carl Bildt uttala sig om den sannolika 
orsaken, och redan dagen därpå drog tidning
arna  paralleller till liknande olyckor som skett på 
andra håll i världen.

Snart framkom även uppgifter om andra till
bud då Östersjöfärjors boganordningar demo
lerats vid hårt väder, men eftersom de lyckats 
ta sig till hamn hade ingen dragit några över
gripande slutsatser. Sedermera summerades de 
till 16 stycken, varav det mest talande inträffat 
på  Estonias systerfartyg året före katastrofen. 
Då hade låsen till exakt samma slags bogvisir 
knäckts i sina fästen varpå man sänkt farten, 
uppsökt lugnare vatten och sedan reparerat 
skadorna. Estonia var emellertid femton meter 
längre, vilket gjorde att hon utsattes för ännu 
större krafter vid hård sjö. Fartyget ägde även två 
andra i sammanhanget avgörande konstruktions
missar: bryggan var placerad så att bogvisiret 
inte syntes därifrån och ombord körnings rampen 
– som även fungerade som extra skyddsbarriär – 
infogades upptill i en ficka i visiret när det stäng
des. Om bogvisiret av någon oförut sedd orsak föll 
framåt följde rampen med per automatik.

Även om den estnisksvenskfinska haverikom
missionen plågades av schismer, förseningar och 
administrativa missöden rådde få oklarheter 
kring själva olycksorsaken. När bogvisiret väl 
bärgats från havsbottnen 1,6 kilometer från för
lisningsplatsen, och dykare väl dokumenterat 
eller tagit upp relevanta konstruktionsdetaljer 
från vraket, kunde tekniskt fynd efter tekniskt 
fynd matchas med överlevares vittnesmål. 
Exempel vis visade de skador Juhanson och Arak 
noterat när de klättrade ner för rampens bak
sida att den slagit emot konstruktionsdetaljer 
som stack fram under fören, vilket alltså visade 
att rampen under en period måste ha stått helt 
öppen mot de 4–6 meter höga vågorna. Hållfast
hetsberäkningar visade att svetsfogar, fästen och 
låsbultar hade behövt vara uppemot tio gånger så 
kraftiga för att inte brista.

Att Estoniakatastrofen likväl blev så infek
terad i den svenska offentligheten hängde ihop 
med helt andra frågeställningar: vem som 
bar ansvaret för att det gått som det gått, samt 
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regeringens valhänta hantering av vad som 
skulle hända med de omkomna. Först avgavs 
ett ogenom tänkt löfte om att hela färjan skulle 
 bärgas, sedan utlystes gravfrid över vraket, där
efter lanserades något slags kompensatorisk 
plan om att bokstavligen skapa en grav genom att 
täcka vraket med betong, och när den både mötte 
protester och visade sig omöjlig att genomföra 
övergavs hela projektet.

Att det vid sidan av fanns personer som på 
insändarsidor, i debattartiklar och i egen publi
cerade skrifter lanserade alternativa teorier 
om själva olycksorsaken var mer en bieffekt av 
yttrandefriheten. Mycket var även en följd av 
den svenska offentlighetsprincipen: engagerade 
 herrar begärde ut dokumentation och dyk filmer 
som de tyckte sig göra spännande fynd i. Se där, 
ett brunt paket, kan det vara en kvarglömd bomb? 
En fästögla på rampen, kan den ha satts dit av 
någon resursstark organisation som varit nere 
och hämtat en hemlig last? Att påstående efter 
påstående granskades och vederlades av exempel
vis Nationellt forensiskt centrum  spelade mindre 
roll eftersom det var inbyggt i skeptikernas tanke
system att myndigheterna inte gick att lita på.

Med tiden uppstod ett slags konspirations
teoretisk subkultur kring några sådana »san
ningssökare« samt traumatiserade överlevare 
och anhöriga i föreningarna SEA och Agnef. 

En grupp om fem riksdagsledamöter lät sig 
också övertygas och skänkte teorierna ett sken av 
vederhäftighet. 

Den här kretsens största stund kom 2004 när 
SVT:s Lars Borgnäs visade i Uppdrag gransk
ning att den svenska underrättelsetjänsten KSI 
använt Estonia för att i civila fordon transportera 
rysk militär elektronik vid två tillfällen veckorna 
före förlisningen. Även om inga sakuppgifter 
överhuvudtaget kopplade verksamheten till kata
strofen såg somliga nyheten som en bekräftelse 
på att den egentliga olycksorsaken mörkats.

Utöver att sådant kallas för omvänd bevis
föring återstod faktumet att den officiella för
klaringen både var tekniskt säkerställd och bar 
sannolikhetens prägel. Dessutom granskades 
och överprövades haverikommissionens arbete 
av en hel uppsjö av oberoende intressenter: Inter
nationella transportarbetarförbundet genom 
konsult firman BCP; Nederländernas, Skottlands 
och Sveriges främsta marina tekniska institut 
genom konsortiet SSPA; Tysklands främsta diton 
genom konsortiet HSVA; därtill ett otal forskare 

och experter som författade separata rapporter, 
doktorsavhandlingar och tekniska detaljstudier. 
Bortsett från småjusteringar bekräftades haveri
kommissionens slutsats av samtliga.

Konspirationsteorierna gled återigen ut i 
 periferin.

esternas reaktion på förlisningen var i 
stora drag inverterad mot den svenska. I denna 
lilla sjöfararnation som regelbundet hemsökts 
av invasioner, krig och samhällsomvälvningar 
var det inte självklart att någon kunde ställas till 
svars för katastrofer, och dessutom självklart att 
havet dög alldeles utmärkt som gravplats.

Istället fokuserade esterna på haveriorsaken. 
Redan dagen efter olyckan proklamerade en av 
Estlines chefer att färjan måste ha utsatts för ett 
sabotage. Samtidigt slet rederiet med att få ihop 
listor över personer och fordon som befunnit sig 
ombord. Uppgifterna var spridda på olika håll 
och ofta bara nedtecknade på papper. Personal
skift blandades samman så att anställda som 
varit ombord troddes ha varit i land, personer 
som nyttjat fribiljetter var inte registrerade över
huvudtaget, resenärer som haft biljett men inte 
utnyttjat den betraktades som passagerare.

På så vis kom det sig att Paul Lõiv och hans 
vänner som hindrats från att rulla ombord 
redovisades som avlidna i den första lista som 
släpptes till pressen. Hans mamma kontaktade 
rederiet och felet korrigerades på ett ställe men 
inte ett annat.

Röran blev etter värre av att överlevarna regi
stre rats slarvigt och på olika vis. Om svensk polis 
felstavat ett estniskt namn och personen sedan 

» Med tanke på vad 
han upplevt  rymde 
 olyckan inget 
 mysterium, så han 
sorterade bort alla 
speku lationer som 
poänglöst dravel.«
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skrev rätt på en lista kunde resultatet redovisas 
som två personer. På andra platser skrev över
levare ner namnen på medpassagerare som de 
trodde blivit räddade men som i själva verket 
hade drunknat.

Dessa mystiskt försvunna personer – i livet 
enligt en rapport, döda enligt nästa – avhandla
des i spekulativa artiklar. Den förolyckade kapte
nen Arvo Piht påstods till exempel ha kidnappats 
och gömts undan på hemlig plats – han hade både 
setts bland överlevare i Finland och på en ambu
lans i Tyskland, enligt en annan uppgift hade han 
flugits till USA.

För att förstå hur sådant kan ske måste man 
betänka läget 1994. Bara tre år hade passerat 
sedan Estland brutit sig loss från Sovjetunionen, 
vilket fått många maktstrukturer att vältas på 
ända. I rask takt hade en rad hårt konkurrerande 
medier startats. 51 procent av journalisterna 
var nya på jobbet och saknade oftast journalist
utbildning.

I tabloider och veckoblad kunde artiklar om 
katastrofen baseras på alltifrån numerologi 
till drömtydning, med hänvisning till allsköns 
esoteriker. Även mer seriösa tidningar hän
visade till vaga andrahandskällor och oidenti
fierade uppgiftslämnare. Vissa artiklar skrevs 
sanno likt som humoristisk kommentar till det 
absurda i situationen, som den som berättade 
att kaptenen var knarksmugglare och hade 
sänkt färjan av rädsla för upptäckt vid ankom
sten till Sverige. Frågan är dock om alla läsare 
uppfattade ironin.

En månad efter katastrofen summerade 
kvällstidningen Post alla förslag som lanserats: 
Estonia hade kolliderat med en mina, en flyt
brygga, ett fartyg, en val, en jättevåg, en rysk 
ubåt, en svensk ubåt; hon hade sänkts av en bomb 
utplacerad av maffian, ryssar, letter, palesti
nier, Estlines ägare, ett konkurrerande rederi, 
en försmådd älskare, en narcissist som sökte 
berömmelse … Allt som allt rymde uppräkningen 
40  förklaringar. Den estniska katastrofanaly
tikern Enno Reinsalu konstaterade luttrat att 
spridandet av grundlösa påståenden, ihop med 
pressens kritiska granskning av verkliga förhål
landen, sannolikt skulle leda till att man aldrig 
skulle uppnå konsensus kring katastrofen.

Vid det laget var Henrik Sillaste tillbaka på 
jobbet: tio dagar efter förlisningen mönstrade 
han på Estonias systerfartyg Mare Balticum för 
att utföra samma sysslor som förut.

– Arbetet är det bästa sjukhuset, säger han.
Med tanke på vad han upplevt rymde olyckan 

inget mysterium, så han sorterade bort alla 
speku lationer som poänglöst dravel.

– Den enklaste förklaringen är oftast den rätta, 
eller hur?

När Sillaste låg i hamn i mars 1995 hörde den 
tyska journalisten Jutta Rabe av sig för att be om 
en intervju till Spiegel TV. Han visste inte vem 
det var men tyckte att det lät seriöst och fick dess
utom betalt för att ställa upp, så han plockade 
även med sig kollegan Tanel Moosar som också 
överlevt katastrofen.

De intervjuades i en terminalbyggnad där 
 Sillaste berättade vad han upplevt. För att förtyd
liga vad han sett i monitorn ritade han en skiss av 
hur vattnet forsade in bredvid den öppna rampen.

Senare frågade en vän om han kände till hur 
Rabe hade använt intervjun. Det gjorde han inte, 
och fick då höra att tyskan hade gjort ett pro
gram som spred teorin att Estonia sänkts av ett 
okänt hål under vattenlinjen. Sillastes teckning, 
som beskrev rampens läge under det skede av 
händelse förloppet då bogvisiret ännu inte hunnit 
falla helt framåt, hade presenterats som ett bevis 
för att rampen aldrig varit helt öppen – och att 
vattnet som sänkte färjan inte kan ha kommit in 
den vägen.

– Det är obegripligt, säger Sillaste. Att prata 
med henne var mitt livs misstag.

under första halvan av 2019 reste både Jutta 
Rabe och Lars Borgnäs till Tallinn för att göra 
research inför Estoniakatastrofens 25årsdag. 
Veteranerna kompletterades av en nykomling i 
sammanhanget: den unge dokumentärfilmaren 
Henrik Evertsson. Med resursstarka Discovery 
Networks i ryggen skulle han genomföra vad 
många drömt om – en ny undersökning av vraket 
med en kameraförsedd undervattensrobot.

Trion utbytte idéer och kontakter med varan
dra samt Mihkel Kärmas, undersökande repor
ter och redaktör för Pealtnägija [på svenska: 
Ögonvittne], Estlands motsvarighet till Uppdrag 
Granskning. Kärmas hade genom åren gjort ett 
tjugotal program om Estoniakatastrofen och 
förberedde ännu ett till minnesdagen. Under 
sommaren  tipsade Borgnäs honom om att en av 
Sveriges kändare överlevare, Röda Korsets kris
expert Sara Hedrenius, mindes att hon sett en 
militärtransport rulla ombord på Estonia och nu 
var redo att berätta om saken.
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Pealtnägija skickade ett team som intervjuade 
henne i Sverige och i programmet berättade hon 
att hon sett en militärgrön lastbil med polis
motorcykeleskort anlända i hög fart precis före 
avgång. Detta balanserades av att lastbilschauf
fören Raivo Tõnisson berättade om sin försenade 
ankomst och att han varit sist ombord. Men där 
hade han fel, rättade Kärmas, varpå AinAlar 
Juhanson vittnade om sin och de andra triatleter
nas parkering alldeles innanför rampen. Redak
tionen hade även letat upp gränsvakten Rene 
Sommer som inte heller hade sett något ovanligt.

Hedrenius vittnesmål nådde inte Sverige, 
men några dagar senare – på själva årsdagen – 
upprepades berättelsen i en debattartikel i SvD 
som bland annat undertecknats av Borgnäs: 
»Sara Hedrenius, en ung kvinna som överlevde 
olyckan, har berättat att hon stod ute på Estonias 
däck vid avresan från Tallinns hamn och såg en 
militär lastbil köra ombord som sista fordon. 
Den hade motorcykeleskort, och hon frågade sig 
vad den gjorde på en civil passagerarfärja. Detta 
berättade hon för sin pappa kort efter olyckan, 
vilket han har bekräftat. Först långt efteråt har 

hon förstått att hennes iakttagelse kan vara en 
viktig pusselbit.«

Påståendet väckte ingen reaktion, men ett år 
senare utvecklade Sara Hedrenius sin berättelse 
med fler detaljer i Henrik Evertssons TVserie 
Estonia – fyndet som ändrar allt: »Och jag upp
fattar det som minst två, men det kan ha varit fler, 
men att det var mer som en … det var grönmålat 
eftersom det var militärt. Men det var också en bil 
med en ganska stor låda på. Eller ett flak eller en 
sån där presenning på eller nånting. När dom är 
på så åker vi sen. Man stänger igen och så är det 
klart för avfärd.« Hon sade också: »Det måste ha 
varit jättemånga andra som såg det här.«

Till skillnad från Mihkel Kärmas presente
rade inte Evertsson någon av de åtta identifie
rade och levande personer som befunnit sig vid 
 rampen vid färjans avgång. Istället korsklipptes 
 Hedrenius med en före detta kriminalkom mis
sarie som med hänvisning till »utrednings
mappar han kommit i kontakt med« målade 
upp en historia som något motstridigt inbegrep 
både det estniska hemvärnet och topphemlig 
rysk militärelektronik. Därefter följde en person 

Pealtnägijas redaktör Mihkel Kärmas framför teckningen av Jannos »minnen«. 
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Sjöfartsreporter Madli Vitisman har 
rapporterat för bland annat estniska 
Meremees och svenska Söfarts tid
ningen sedan 1989, och skrivit otaliga 
artiklar om Estonia kata strofen. Med 
gamla foton och en demonstration på 
platsen visar hon att siktförhållandena 
uppifrån färjan var sådana att det bara 
fanns två positioner varifrån man 
kunde se vad som rullade ombord. Den 
körsträcka man då kunde överblicka 
var mycket kort. »Var skulle man se 
 konvojen? Terminalbyggnaderna 
skymde vad som hände på gatan, och 
när bilar och lastbilar passerat incheck
ningen var det raka vägen in i färjan.«
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som sade sig ha sett »tio, femton militärer« och 
»militär fordon med kapell och såna där röda 
ljus« när han gick ombord på båten.

Det gjorde susen: vid sidan av det hål Everts
son funnit vid sin undervattensexpedition blev 
Sara Hedrenius TVseriens främsta reklam
pelare. En runda bland svenska nyhetsmedier 
kröntes med ett framträdande i Skavlan.  

Själv skrev jag en lång artikel [»Bländverk«, 
Filter #77] som gick igenom seriens omvända 
bevisföring och logiska kullerbyttor. Bland dess 
irrelevanta, ostyrkta eller sedan länge avfärdade 
uppgifter var den om hålet den mest försåtliga. 
Eftersom hålet upptäckts på en yta av vraket som 
tidigare vilat mot bottnen, just där geologiska 
undersökningar från 1995 redovisar en rygg med 
hårdare bottenmaterial, var den enklaste och 
alltså mest troliga förklaringen att det uppstått 
när den 12 000 ton tunga färjan slog i backen. 
Därtill befann sig hålet cirka två meter över 
vatten linjen på färjan, i strid med både de kon
spirationsteorier serien redovisade och idén att 
det kan ha påverkat sjunkförloppet. 

Vad gällde Sara Hedrenius berättelse nöjde jag 
mig med konstaterandet att den offentliggjorts 
iögonfallande långt efter händelsen samt att den 
knappast beskrev KSI:s diskreta operationer. Min 
plan var att återkomma till henne vid ett senare 
tillfälle, då för att försöka få henne att inse att hon 
sannolikt drabbats av ett så kallat falskt minne.

I våras skrev jag så ett brev där jag redovisade 
vilka andra personer som vittnat om vad som för
siggått vid fören precis före färjans avfärd, samt 
beklagade att hon uppenbarligen inte delgivits 
den informationen tidigare. I korthet förklarade 
jag också hur falska minnen uppstår – hjärnan 
är ingen bandspelare, utan blandar med tiden 
samman det självupplevda med saker man läst, 
snappat upp från ledande frågor eller hört andra 
berätta – och tipsade om lämplig litteratur och 
experter hon kunde kontakta. Min arbetshypotes 

var att hon i själva verket sett Tõnissons i hast 
anlända mjölkpulverlastbil och att det minnet 
korrumperats av senare tankar och intryck, en 
i  så fall lika mänsklig som naturlig reaktion.

Under en kort mejlväxling stod Hedrenius 
fast vid att hennes minnen var trovärdiga, sedan 
 slutade hon att svara.

mihkel kermas drar fram en pärm ur bok
hyllan vid sin arbetsplats i den estniska stats tele
visionens funkisskrapa från sovjettiden. Vant 
bläddrar han fram till lastbilschauffören Raivo 
Tõnissons vittnesmål efter förlisningen. Kermas 
högläser den estniska texten på engelska.

– Det är inte så detaljerat som man skulle 
önska, men i stora drag är berättelsen där.

Han stoppar tillbaka pärmen bland alla andra 
som rör Estonia. Kermas konstaterar att det 
finns detaljer kring Tõnissons ankomst som 
sannolikt aldrig kommer att klargöras. Lastbils
chauffören menar själv att han blev förvånad när 
han fick rulla ombord trots att han anlände efter 
färjans avgångstid, samtidigt finns en orelaterad 
uppgift om att någon ringt till Estline för att be 
dem invänta en viktig transport. Kermas utgår 
från att dessa hänger samman men har inte 
 lyckats spåra den person på speditionsfirman 
som i så fall ringde samtalet.

Genom åren har han själv granskat otaliga 
tips som rör påstådda militärtransporter under 
olycksnatten och alltid hamnat i en återvänds
gränd. Han berättar om en person som sökte 
upp honom med väldigt specifika uppgifter och 
som hade plågats av dåligt samvete i decennier. 
En detalj var tidsbestämd och gick att kolla upp 
och när det väl var gjort visade sig händelsen ha 
inträffat redan i augusti.

Kermas visar en teckning som publicerades i 
Jutta Rabes senaste bok föreställande fyra last
bilar med stora presenningstäckta boxar på fla
ket. Den visar en konstnärs tolkning av uppgifts
lämnaren Jannos berättelse om en mystisk 
tran sport och på bilden är karavanen på väg mot 
Estonias öppna gap. Lastbilarnas utseende stäm
mer väl överens med det fordon Sara Hedrenius 
lade till när hon intervjuades av Evertsson.

Kermas lade ner en hel del energi på att klura 
ut vad Janno kan ha sett och upptäckte att två 
lastbilar med det utseendet reste till Sverige med 
Estonia några veckor före katastrofen. Den udda 
lasten var parabolantenner som den estniska 
 staten fått låna av det svenska Rymdbolaget.

» Jag och mina  vänner 
stod där hela tiden 
tills fartyget for iväg. 
Vi såg ingenting 
ovanligt.«
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– Jag förstår verkligen om den som kommer 
utifrån och tar sig an det här ämnet ramlar ner 
i  ett kaninhål.

Senare samma dag visar jag gränsvakten Rene 
Sommer samma bild och han konstaterar att 
proportionerna är fel: cementplanen framför 
 Estonia är för stor. Om fyra lastbilar radades upp 
på det viset skulle den första befinna sig under 
taket vid biljettkontrollen.

– Om du vänder på bilarna så att de  istället 
rullar ut från Estonia känns det som en rimli
gare syn. Vid den tiden kom det en del militär
fordon från Sverige: gamla lastbilar med 
 cyklar och annat som skänktes till den estniska 
armén.  Kanske var några sådana med när Sara 
 Hedrenius tog färjan till Estland, och det är 
 minnet av dem som har blandats ihop?

Bortsett från allt annat kan han inte förstå 
varför någon överhuvudtaget tänker sig att något 
känsligt eller hemligt transporteras på ett så 
uppseende väckande vis.

– Folk var inte idioter på den tiden heller, säger 
Sommer. Vill man smuggla något ser man till att 
gömma det.

Han ber om ursäkt för att han inte har något 
mer intressant att säga.

– För mig var det en vanlig dag på jobbet. Allt 
var normalt. Det jag minns är de unga idrottarna 
jag släppte ombord. Fem for iväg, två kom tillbaka.

paul lõiv har tappat räkningen på antalet 
gånger han har hört eller läst om mystiska trans
porter som rullat ombord på Estonia precis före 
avgång. Han konstaterar att det hursomhelst inte 
hände.

– Jag och mina vänner stod där hela tiden tills 
fartyget for iväg. Vi såg ingenting ovanligt.

Den märkliga upplevelsen av att bli dödför
klarad två gånger har han bevarat i form av två 
sparade dagstidningar. Den enda som drabbades 
var egentligen hans pappa: i veckor efter kata
strofen undvek folk honom på stan för att inte 
störa honom i hans förmodade sorg.

Själv menar Lõiv att han var dubbelt lycko
sam. Först genom att inte släppas ombord på 
färjan, därefter genom att inte känna någon av de 
omkomna. Fler svenskar än ester dog den natten 
men i förhållande till befolkningsmängden drab
bades Estland långt värre. Enligt en uträkning 
hade varannan est någon bekant, arbetskamrat 
eller släkting som berördes.

Däremot lärde Lõiv senare känna en av de 

drabbade. I dag arrangerar han och AinAlar 
Juhanson tävlingar ihop i samma triathlonklubb.

– Men vi pratar aldrig om vad som hände den 
dagen, säger Lõiv. Jag vet inte varför.

AinAlar Juhanson säger att han helt tappade 
riktningen efter katastrofen. Nästan två år ägna
des åt »vodka«. Sedan förolyckades hans mamma 
i en arbetsplatsolycka. Han berättar att han satt 
vid hennes grav utan att känna någonting.

– Vi hade en bra relation, så det var inte det. 
Jag kunde bara inte gråta. Jag var inte ens ledsen. 
Då förstod jag att något var fel.

Nästa dag uppsökte han ett mönstringskontor. 
Där påpekade man att han inte behövde göra 
militärtjänst, men han sade att han behövde en 
omstart.

– Jag hade fått en andra chans och förstod att 
jag måste börja ta hand om livet, säger Juhan
son. Mina vänner som dog trodde på mig, så jag 
bestämde mig för att bli mitt bästa jag för dem. 

Ett år senare var han nykter och på väg mot 
sin gamla fysiska form. Han antogs av arméns 
idrottsklubb och gjorde militär karriär samtidigt 
som försvarsmakten finansierade hans tävlande. 
Efter att under sju år ha tränat 35 timmar i 

Två dagar efter att han hindrats från att åka med 
Estonia reste Paul Lõiv istället till Stockholm via 
Helsingfors. Då var det storm, och han dansade 
i   discot med en kvinna som bröt benet i sjögången.
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veckan vann han sitt första Ironman 2006. Han 
vann ytterligare två internationella tävlingar 
innan karriären 2008 peakade med en trettonde
placering i tävlingsformens världsmästerskap på 
Hawaii. Året därpå förlorade han sin sponsor och 
började arbeta som tävlingsarrangör.

Vad gäller idén om hemliga militärtransporter 
på Estonia väljer Juhanson att svara filosofiskt:

– Vid stora katastrofer som berör väldigt 
många, och om man inte tycker sig se en begriplig 
förklaring, har människor en förmåga att forma 
egna historier som skapar logik. Att så många tror 
på konspirationsteorier tror jag visar att många 
fortfarande lider efter alla år. De vill bara ha 
någonting som tar bort smärtan, och så kommer 
någon med en nödlina – och de greppar den.

Han berättar att han intervjuades för Henrik 
Evertssons TVserie. Som Juhanson minns det 
filmades han under flera timmar. Han berät
tade bland annat hur det gick till när Mercedes
vanen rullade ombord, att de parkerade närmast 
rampen och inte såg till några militärlastbilar. 
Varför materialet inte användes fick han ingen 
för klaring till.

– På det stora hela tycker jag ändå att det är bra 
att han gjorde dokumentären. Nu blir det en ny 
undersökning som kanske gör att några fler får 
frid i sinnet. Några frågetecken rätas ut, några 
konspirationsteorier försvinner. De som verk
ligen tror på dem kommer aldrig att ändra sig, 
eftersom det är en del av den mänskliga naturen 
att det är svårt att erkänna att man har fel. Men 
för den breda allmänheten kan det nog vara bra.

Han funderar lite till.
– Jag ogillar förstås hans manipulationer, men 

antar att han bara gjorde sitt jobb. Vilket det nu är.

innan jaG reste till Estland frågade jag 
 Henrik Sillaste om han sett Estonia – fyndet som 
ändrar allt. Han svarade att han tittat på de fem 
första minuterna och sedan stängt av. När jag 
undrade varför sade han att han inte behövde se 
mer för att förstå att den inte var något att ha.

Jag påpekade då att hans, Treus och Kadaks 
upplevelser i maskinrummet var så centrala för 
historieskrivningen att han trots allt borde vara 
intresserad av hur saken hanterades i serien.

– Okej, berätta.
– Dina kollegor är inte heller med, och inga av 

alla de förhör som hölls med er citeras.  Istället 
berättar Jutta Rabe vad ni upplevt, fast hon 
nämner bara dig och Tanel Moosar. Hon säger 

Oktober. Statens haverikommission redovisar sina fynd från 
sommarens undersökningar vid Estonias vrak.

att rampen aldrig var öppen, samtidigt visas en 
datoranimation där rampen slås igen.

Ur Sillaste vällde ett okontrollerat skratt som 
inte ville ta slut. 

– Jag förstår om du inte vill se serien, sade jag. 
Men om du vill kan jag transkribera det aktuella 
partiet och mejla det till dig.

– Gör det, så pratar vi om saken när vi ses.
När vi träffas på en pub i en renoverad lager

byggnad nära Tallinns hamn använder Henrik 
Sillaste händerna till att forma en oval i luften. 
Sedan låtsas han putta till den.

– Det är en leksak som jag tror finns i alla län
der. Tyngden finns i botten och därför reser den 
sig igen om man välter den. Men om du placerade 
en vikt högre upp så skulle den falla åt sidan. Det 
är samma med ett fartygs metacenter.

Han slår ut med armarna.
– Vad kan jag säga? Börja tänk! Jag kan inte 

ge folk fysikböcker. Om du inte förstår: gå till 
 arkivet, ta fram handlingarna, läs på.

Utöver att Sillaste menar att Rabes budskap 
utgör en total vantolkning så påpekar han det 
för alla som studerat katastrofen kända faktu
met att Tanel Moosar inte var i kontrollrummet 
under förlisningen. Även om Rabe inte förstod 
det när hon träffade dem 1995 kan hon omöjligen 
ha undvikit att notera det senare. Ändå åter
använder Evertsson hennes gamla bildmaterial 
och låter henne upprepa sina fadäser.

– Folk som sprider desinformation om en sådan 
här sak utnyttjar utsatta människors förtvivlan, 
säger Sillaste. De spelar med folks känslor.

Han säger att han är lika besviken på de  tittare 
som okritiskt tagit till sig serien. Att hålet upp
stod när fartyget slog mot botten anser han är 
självskrivet.

– Jag har exakt samma inställning i dag som 
jag hade dagen efter olyckan. För mig är det glas
klart att konstruktionen var fel. Jag har en enda 
fråga, och den har varit samma i alla år: Varför 
byggde man en båt på det viset?

Läs mer på magasinetfilter.se:
På vår hemsida finns en separat 
avdelning för de artiklar, poddar 
och blogginlägg vi gjort om Estonia-
katastrofen. Den kommer att fyllas på 
med mer innehåll under hösten.


