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RINGAR PÅ VATTNET 
– Berättelser från Estoniakatastrofen

"Över 800 människor gick bort. Det måste vara tillåtet att ha en spontan 
reaktion på det. Även som statsminister."

/Ingvar Carlsson, tillträdande statsminister vid tiden för Estoniakatastrofen
 (citat ur boken)

Den 28 september 2014 har det gått tjugo år 
sedan färjan M/S Estonia förliste i hårt väder 
och 852 personer miste livet. I boken ”Ringar 
på vattnet” får vi möta människorna som blev en 
del av händelsen: statsministern som måste leda 
en nation i sorg, psykologen och prästen som 
ägnade år av arbete till att hjälpa anhöriga med 
deras sorg, journalisten som var tvungen att ta 
svåra beslut angående publicering och överle-
vande som valde att ägna sitt eget liv åt trauma-
bearbetning och krishantering. 
 Författaren, journalisten Moa Samuelsson, 
påverkades i högsta grad av Estoniakatastrofen, 
eftersom hennes mamma var med på Estonia – 
och lyckligtvis överlevde. Familjens liv vändes 
upp och ned. Moa var då 17 år, och är idag i 
samma ålder som hennes mamma var vid förlis-
ningen. Nu, lagom till 20-årsdagen av katastrofen, 
är tiden mogen att berätta om upplevelserna då, 
och hur livet har blivit sedan dess.
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Moa Samuelsson är journalist och 
författare utbildad på Södertörns Hög-
skola. efter att hon tog sin examen har 
hon varit anställd på bonnier tidskrifter. 
Sedan i höstas driver hon medieföre-
taget Jump Media och frilansar som 
skribent. Senast var Moa aktuell med 
boken Hej! Kreativa hem, utgiven våren 
2014.

❤Varmt och personligt 
om människorna i och 

kring katastrofen

Hör gärna av dig om du vill titta 
närmare på boken eller har några 

andra funderingar.
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