
 

Ny bok 
ESTONIAS undergång 

Redan 16 timmar efter Estonias förlisning och innan 
någon haverikommission ens hade tillsatts förklarade 
Sveriges dåvarande statsminister Carl Bildt vad som 
sedan kommit att gälla som den officiella förklaringen 
till efterkrigs-tidens i Europa största fartygskatastrof. 
Bogvisiret hade fallit bort. Anordningarna för att hålla 
visiret på plats hade varit för svaga. Stora mängder 
vatten hade strömmat in på bildäck. 
          Denna förklaring gäller fortfarande som den 
officiella, trots att snart sagt all världens fartygsexpertis 
har underkänt den. 
          Numera framstår det som klart att förlisningen 
föranleddes av ettdera en explosion (ett attentat) eller 
en kollision (en olycka) resulterande i att ett hål 
uppstått under vattenlinjen. 
          I boken ”ESTONIAS undergång” redogörs för den 
kombinerade vilseledning och mörkläggning, som 
svenska myndigheter iscensatt för att svenska folket 
och världen inte skall få veta vad som förorsakade 
Estonias undergång - ännu mindre vilka som bär ansvar 
för vad som kan ha varit ett massmord. 
          Vad händer med ett samhälle, där staten 
skyddar sig mot sina egna medborgare genom 
vilseledning och mörkläggning? Vad händer när lögnen 
legitimeras som vapen, närhelst den tjänar 
”statsnyttan”? Hur drar man upp en gräns mellan 
”statsnytta” och allvarliga misstag begångna i 
”statsnyttans namn”? Hur kan man veta att 
”statsnyttan” inte bara är något som grips till för att 
skydda makthavarnas egna ibland högst personliga 
intressen - exempelvis att inte behöva stå till svars för 
begångna misstag eller rentav brott? 
          Det är några av de frågor som ställs och 
diskuteras i denna bok författad av Jan Gillberg - 
utgivare av tidskriften DSM. 
          I boken finns en 35 sidor lång kronologisk 
sammanställning av dels själva förlisningsförloppet, 
dels allt som sedan hände och hänt om och runtikring 
utredandet/vilseledandet/mörkläggandet. Och i ett 
särskilt ”Vem är Vem?” (46 sidor) presenteras 199 
personer och deras olika roller i Estoniadramat. 
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