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Betr.: Uppdrag till SKL från Försvarsdepartementet - Estonia
Vi hänvisar till det uppdrag, ref.nr Fö2006/1668/CIV, enligt vilket SKL skall analysera
bildmaterial från vraket av M/S Estonia. Dels.för att fastställa om materialet redigerats,
manipulerats eller på annat sätt förvanskats och dels för att klargöra om det under perioden
2 okt – 6 dec 1994 skett förändringar på vrakplatsen orsakade av mänsklig hand.
Medvetna om att en del av vad som nedan anförs säkerligen är känt hos SKL vill SEA, i
förhoppningen om att bidra med användbar information, meddela följande.
Frågan om manipulation av videoband har, förutom i ev. andra sammanhang, tidigare
behandlats i:
- Bilaga 34.6.434 till 34.6 Investigation Report of Video Tapes. Rapporten från engelska
specialföretaget Disengage ingår i Den Tyska Expertgruppens rapport, publicerad i maj
2000.
se http://www.estonia.xprimo.de/estonia/index.html
- Protokoll W. Hummel från möte 31 juli - 1 aug 2000 hos finska kriminalpolisen
- ESTONIA-brevet nr 8 & 9, juli resp. augusti 2006 med uppgifter från Johan Ridderstolpe
Att döma av resultaten från tidigare undersökningar av ’originalmaterial’ synes det finnas skäl
för frågan om videoband som finns hos svenska och finska myndigheter och vilka uppdraget
ev. avser, kan betecknas som original.
En jämförelse med ’master tapes’ lär ej vara möjlig eftersom dessa enligt uppgift bränts upp
av Rockwater. Vi vill därför fästa uppmärksamheten på den möjliga existensen av ett annat
jämförelsematerial d.v.s. den kopia av ursprunglig videoinspelning som, enligt Rockwaters
Survey Report, representanter för den svenska polisen (kriminalkommissarie Jan Olson,
kriminaltekniker Hans Lundberg) gjorde ombord på dykplattformen.
SEA disponerar videofilmer från dykexpeditionen på Estonia’s vrak i augusti 2000. Bifogade
förteckning över innehållet ger en viss ledning av vad som visas. Om något ur dessa filmer
kan vara SKL till nytta, som jämförelsematerial eller på annat sätt, kan vi, med tillåtelse från
rättighetsinnehavaren - som lån - ställa någon/några filmer till SKL:s förfogande för en
begränsad tid

I uppdraget att finna eventuella förändringar på vrakplatsen orsakade av mänsklig påverkan
under perioden 2 okt - 6 dec 1994 bör ställning tas till den filmade intervju i vilken en löjtnant i
svenska marinens reserv berättar om sitt deltagande i en dykarundersökning av Estonia 1 - 3
oktober 1994.
Vi erbjuder SKL att, efter överenskommelse om lämplig plats och tid, se intervjun, DVD ca 50
minuters speltid. De villkor på vilka vi disponerar filmen medger inte utlåning eller kopiering.
Vi står även gärna till tjänst med kopia av ovan nämnda dokument.
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Bilaga Fil: 6 Videoband.wdb (Works-fil)
Innehållsförteckning videoband Estonia Expedition Augusti 2000

