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Ärende 

UPPMÄRKSAMMANDE AV EN INTERNATONELL MORDUTREDNING PÅ ÅLAND  

 

 

Michele Brigamonte vid Grande Stevens International Bureau har, som 

ombud för                familj, inkommit med en skrivelse på engelska till 

Ålands landskapsregering gällande en undersökning som utförts av Ålands 

polismyndighet.  

 

Av skrivelsen framgår följande: 

Undersökningen gäller               som dog den 13 november 2017 i Kökars-

fjärden då han rapporterades som man överbord från m/s Silja Serenade. 

Många saker gällande försvinnandet är fortfarande oklara och Ålands po-

lismyndighet har inte belyst ledtrådar och bevis som tyder på en våldsam 

död.   Ett av de mest ansedda rederierna är inblandat då händelsen har in-

träffat på Silja Serenade.  

Familjen har försökt tala med den åländska polisen och försökt förstå var-

för undersökningsåtgärder som är normala i liknande fall inte vidtagits. 

Familjen har också engagerat lokala advokater men det har inte varit möj-

ligt att få en rekonstruktion av händelsen utförd och fallet har avslutats 

som självmord.  

Familjen vänder sig till Ålands landskapsregering som är den högsta myn-

digheten på Åland och vädjar till folkets känsla för sanning och rättvisa 

innan man vidtar internationella åtgärder och vänder sig till massmedia i 

saken. De hoppas att landskapsregeringen ska vidta åtgärder. 

 

En begäran om utlåtande gällande skrivelsen har sänts till Ålands polis-

myndighet den 5 februari 2020.  

 

Ålands polismyndighet har inkommit med sitt utlåtande den 24 mars 2020 

och anför i utlåtandet att undersökningen, som gäller  

                 försvinnande ombord på fartyget Silja Serenade den 13.11.2017 

på åländskt vatten, är en så kallad polisundersökning enligt polislagen för 

landskapet Åland gällande försvunnen person.   

Det kan konstateras att undersökningen har innefattat anmärkningsvärt 

många åtgärder sedan anmälan inkommit och registrerats vid polismyn-

digheten samt att utredningen inte i skrivande stund ännu har avslutats. 



 

 

 

3 (3) 

Polisen har bland annat utfört en rekonstruktion av händelsen och utfört 

förhör med vittnen, På basis av de uppgifter som nu är tillgängliga i ärendet 

framkommer inget sådant som skulle ge skäl att misstänka brott i ärendet. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att Ålands polismyndighet i sitt utlå-

tande anför att polisundersökningen gällande         inte har avslutats. I 

undersökningen har det genomförts en rekonstruktion av händelsen och 

vittnesförhör har hållits. Polismyndigheten konstaterar även att undersök-

ningen har innefattat anmärkningsvärt många åtgärder sedan anmälan in-

kom. Landskapsregeringen har inte möjlighet att bedöma eller påverka 

vilka utredningsåtgärder som ska vidtas i enskilda fall utan detta är en fråga 

för polismyndigheten som svarar för den operativa verksamheten. Polis-

myndigheten har också vidtagit åtgärder som efterfrågas i skrivelsen från           

familj. Därför kan en ny kontakt mellan polismyndigheten och familjen 

uppmuntras.  
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