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Rapport från Prinsessans
olycksplats
Ålänningen Sten-Anders Fellman luffade
runt i den grekiska ö-världen när Sea
Diamond, före detta Birka Princess, sjönk
utanför den grekiska ön Santorini för snart
tre veckor sedan. Här berättar han om sina
intryck från förlisningen.
Sten-Anders Fellman och hans fru Anita befann
sig i Grekland under påskhelgen då Sea Diamond,
före detta Birka Princess, gick på grund utanför
Santorini, började ta in vatten och sjönk. Paret
som firade Anitas 50-årsdag med en båtluff i den
grekiska ö-världen befann sig i Aten den 5 april då
fartyget gick på grund.

Förstora bilden >
Livbåtar. I den gamla hamnen som ligger
nedanför Santorinis centralort Fira låg Sea
Diamonds livbåtar förtöjda när Sten-Anders
och Anita Fellman besökte platsen. På vissa
stod det fortfarande Birka Princess Mariehamn
i aktern. – Att se det kändes lite sorgligt, säger
Sten-Anders. Foto: STEN-ANDERS FELLMAN
MALIN LUNDBERG

De kunde följa hela olycksförloppet i grekisk TV
fram tills det att fartyget helt hade sjunkit på
morgonen den 6 april.
BILD

– Det var en märklig känsla att på
morgonnyheterna se att hon verkligen sjönk, på
något sätt inbillar man sig att moderna skepp av
den storleken inte ska kunna sjunka, i varje fall
inte i bra väder och så nära land. Har man inte lärt
sig något sen Titanic? undrar Sten-Anders som
själv arbetat ombord på Birka Prinsess då hon
trafikerade rutten mellan Mariehamn och
Stockholm.

Förstora bilden >
Vilopaus. Sea Diamond cirklade runt i hamnen
under evakueringen. En liten stund lutade hon
sig mot klipporna innan hon åter drev ut på
djupare vatten där hon slutligen sjönk. Foto:
PRIVAT
MALIN LUNDBERG

Sorgligt att se
Det var utanför ön Santorini som Sea Diamond
sjönk. Några dagar efter olyckan anlände StenAnders och Anita dit med båt.
– När vi lämnade hamnen blev vi visade den plats
där Sea Diamond sjönk några dagar tidigare. Det
var full aktivitet på platsen med till exempel
oljelänsar, berättar Fellman.
Platsen där Sea Diamond sjönk var dock inte
samma plats som där hon gick på grund.
Grundstötningen inträffade utanför den gamla
hamnen som ligger ungefär 600 trappsteg
nedanför Fira, centralorten på ön.
– Under fredagen tog vi en promenad ner till den
lilla hamnen och såg där ett antal livbåtar i
hamnen, på vissa stod det fortfarande Birka
Princess Mariehamn i aktern. Att se det kändes lite
sorgligt, säger Sten-Anders.
Det var till den lilla hamnen nedanför Fira man
evakuerade de 1.600 passagerarna samt
besättningen på fartyget. Att föra de evakuerade
vidare från hamnen var sedan ett kaosartat
arbete.

Förstora bilden >
Ner i djupet. Efter grundstötningen fick Sea
Diamond snabbt slagsida om på långfredagens
morgon sjönk hon till botten där hon nu vilar,
ungefär 150 meter under ytan. Foto: PRIVAT
MALIN LUNDBERG

Förstora bilden >
Sverigeålänningen Sten-Anders Fellman är
känd på Åland för sin flygande gummibåt, som
Nya Åland gjorde reportage om i fjol.
MALIN LUNDBERG

– Vi talade med några restaurangägare nere i
hamnen som kunde intyga att det hade varit en
jobbig dag. Från hamnen kan man nämligen bara
ta sig till fots via den nämnda trappan, på en
åsnerygg eller via en liten kabinbana upp till Fira,
berättar Sten-Anders.
Den 14 april hyrde Fellmans en bil för att åka runt
på Santorini. De besökte då den plats ganska nära
den nya hamnen där Sea Diamond idag ligger på
ungefär 150 meters djup.
– Det fanns många oljelänsor och oljan bubblade
fortfarande upp. Stranden i den nya hamnen och
bort mot platsen där hon förliste var täckt med
svart olja, berättar Sten-Anders.
I grekisk tv debatterades efter förlisningen olyckan
dygnet runt och rykten och teorier om vad som
hänt cirkulerar hela tiden. Restaurangägare och
andra på Santorini som Sten-Anders och Anita har
talat med har varit oroade för att publiciteten kring
förlisningen ska drabba turistnäringen.
– Förmodligen kommer enstaka
kryssningsresenärer att avboka sina resor. Vi vet
ju hur det blev efter Estonia, säger Sten-Anders
och tillägger:
– Enligt uppgift skulle Sea Diamond kommit
tillbaka till Santorini om ungefär två veckor och
rederiet har redan lyckats ordna ett
ersättningsfartyg, så the show must go on.
På paret Fellmans hemsida www.saf.net kan man
läsa hela deras rapport från resan i den grekiska övärlden. Där kan man även se fler bilder från
grundstötnings- och förlisningsplatsen samt även
bilder från evakueringen.
MALIN LUNDBERG
malin.lundberg@nyan.ax
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