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VERKLIGHET OCH MYT – SOVJETISKA BOMBER ÖVER SVERIGE I februari 1944

En liten sammanställning med anledning av några insändarbrev i Svensk Flyghistorisk Tidskrift under år 2000 
samt ett antal artiklar i Dagens Nyheter under november. – december 2001.

DEN SOVJETISKA BOMBOFFENSIV MOT FINLAND I FEBRUARI 1944 

Under en sovjetisk bomboffensiv under februari 1944 under det finska fortsättningskriget, med syfte att få 
Finland att utträda ur kriget, riktades anfall mot störe finska städer, främst Helsingfors. Det finska beredskapen 
var god och genom radiosignalspaning, annan underrättelsetjänst och ett  radar-stött starkt och väl samordnat 
luftvärn fick man de anfallande planen att vika undan och fälla sina bomber vid sidan av målet. Det ryska flyget 
hade inte erfarenhet av denna typ av anfall och de flygplan som användes var inte alls av den kapacitet som RAF
och USAAF använde vid denna tid. Skadorna blev därför små men man lyckades ändå från finsk sida bibringa 
Sovjet uppfattningen att anfallen varit framgångsrika. Härtill bidrog för övrigt den svenska Dagens Nyheter med 
sin rapportering  – säkert helt oavsiktligt.

Däremot blev förlusterna i döda, skadade och förstörelse betydligt större vid ett anfall på Tallinn natten 9-10 
mars då bortåt 1300 människor dödades. Det tyska luftvärnet där var av förståeliga skäl inte så effektivt och 
välorganiserat som det finska som dessutom skyddade sin hembygd. 

Vid anfall mot Åbo på kvällen 22 februari, där väderförhållandena var svåra, fälldes således från sammanlagt ca 
220 plan bara 15 små bomber mot själva Åbo varvid tre personer dödades. De sovjetiska förlusterna var som 
vanligt små. Ca 100 plan kom att "irra omkring" över Åbo skärgård och bombade då bl a Mariehamn som ligger 
ca 80 km nordost om Norrtälje. Några av planen förirrade sig därvid ända in över svenskt territorium och fällde 
där sin bomblast, troligen för att underlätta hemflygningen. Man har noterat att omkring drygt 15 sovjetiska 
bomber föll över södra Södermalm, Nacka och några platser i norra och mellersta Stockholmsskärgården samt 
vid Strängnäs och Södertälje..De orsakade som genom ett under endast några lätta personskador och högst 
begränsade materiella skador men har givit upphov till en mystifierande historieskrivning i Sverige. 

Många fler bomber kan spårlöst ha fallit i sjöar, kustnära vatten eller i öppna havet.

FINSKA STUDIER AV DE SOVJETISKA ANFALLEN

Jag går här inte närmare in på den sovjetiska offensiven och dess detaljer. Det har på senare år studerats av 
finska och ryska flygkrigshistoriker, bl a då Carl-Fredrik Geust som jag dessutom får tacka för en mängd 
väsentligt underlag till denna artikel.. Man kan hoppas att något snart kommer att publiceras på svenska.

Några detaljer: De sovjetiska anfallen utgick från baser  både nära Finland (Karelen, Leningrad) men även 
närmare Moskva.  Styrkorna tillhörde en ”långdistans-luftflotta”, Aviatsija Dalnego Deistviya (ADD) som 1942 
brutits ut ur flygvapnet och nu löd direkt under Stalin.. Den hade inte alls samma tyngd eller förde ett strategiskt 
luftkrig såsom sina allierade motsvarigheter i väst . Det var dock under uppbyggnade. Flygplanen var 
genomgående betydligt mindre än de på västfronten och primitivare utrustade. Typer var:

- Il-4 (tidigare känd som DB-3f), ett tvåmotorigt bombplan. (länk)

- Li-2B, en ”rysk DC-3” med möjlighet att ta en yttre bomblast. (bild)
 
- B-25, d v s amerikanska Mitchellbombare erhållna genom lendlease-avtal. (länk)
 
- Pe-8, en äldre fyrmotorig bombare (tidigare känds som TB-7). (länk)



Carl-Fredrik Geust har påpekat att ADD:s verksamhet liksom förbandshistorier och enskildas upplevelser hölls 
hemlig i sovjetiska publikationer. Attackerna mot Helsingfors nämns således kortfattat och kryptiskt medan 
mindre omfattande operationer har  beskrivits mycket detaljerat.

SPEKULATIONER I SVERIGE

Många beskrivningar avgivna långt i efterhand eller i andra hand omnämner "mystiska” förhållanden och 
händelser  före och efter händelsen. Det sovjetiska förnekandet av något ansvar för saken, det något tafatta 
agerandet av vårt luftförsvar samt vanlig "rysskräck“ syns ha varit en bra grogrund för rykten och spekulationer. 
Det mystiska har sedan hållits vid liv in i vår tid av exempelvis Harald Norbelie (”Gata upp och Gata ned”, 1991,
Omar Magnegård (”I andra världskrigets skugga”, 1985) och Martin Stugart (en serie artiklar i DN hösten 2001).
De förefaller enligt min uppfattning ha influerats av Per Meurling (”Spionage och sabotage i Sverige”, 1952). En
finsk uppgift kommer från Jukka Mäkelä som i sin bok ”Hemligt krig”, utgiven 1966, nämner skriverier i 
tidningen Se ”efter kriget”. 

Dessa spekulativt välskrivna berätttelser av t ex Norbelie citeras gärna och blir så lätt en ”vedertagen sanning”. I 
stort går de ut på att Sovjet fällde bomberna för att Sverige skulle frisläppa en fängslad spion, Vassili Sidorenko, 
som råkade släppas tre dagar senare.

Bomberna togs upp i ett brev i svensk Flyghistorisk Tidskrift nr 2/2000 (SFT) som resulterade i flera ytterligare 
brev med redovisning av egna upplevelser och om vad man läst om händelsen. 

NÅGRA ANDRA KÄLLOR

I det följande diskuterar – och funderar – jag kring vad som sägs i dessa brev och då utifrån uppfattningen att det
inte fanns någon medveten avsikt på högre sovjetisk nivå att fälla bomber över Sverige. 

En bra redovisning av händelserna finns i boken "Nödlandning" (Nässjö 1998) av Bo Widfeldt och Rolph 
Wegmann som närmast menar att under kringirrandet råkade Sverige helt enkelt komma under planen. Man 
nämner att protester i Moskva bara resulterade i sovjetiska deklarationer att man inte var involverad utan att 
bombfällningen var en tysk eller finsk provokation. (Bomberna hade kunnat konstateras vara av sovjetiskt 
ursprung.) Det svenska luftförsvaret gjorde denna kväll inte bra ifrån sig och var dessutom primitivt jämfört med
det finska. Boken nämner i övrigt ett stort antal kränkningar av Sverige från bl a RAF som ofta helt förnekade 
även om RAF direkt på sig ansvaret för de bomber som föll över Lund 1943. Boken tar däremot inte upp de 
bomber som föll i Pajala 1940 och där Sovjet utan omsvep erkände och betalade skadestånd. 

En läsning av boken visar att befolkningen på andra ställen i Sverige var mer vana att beröras och oroas av de 
krigförandes aktiviteter, exempelvis på Västkusten och Skåne. Den mytflora som växt upp kring några få bomber
mot Stockholm när krigets slut kunde skönjas är därför på sätt och vis besynnerlig. Kanske den kan förklaras av 
av att stockholmsområdet är så tätbefolkat och att bomberna berörde många människor.  Man måste säga att det 
var oerhört turligt att inga människor kom till skada, varken på det tätbefolkade Södermalm och längs Järlasjöns 
bebyggda norra strand i Nacka.

Iwan Norrman berättar i sin bok ”Norrtäljefältet – 50 år av flyghistoria”, Norrtälje 1998, att bomber föll över 
Blidö invid Finnholmen och Orsvärn, nära ålderdomshemmet, dels mycket nära stränderna till sjön Limmaren. 
(Dessa platsnamn är inte exakt samma som Widfeldts.)

Den 22 februari var en tisdag. Vädret över Stockholm sägs på ett ställe i källorna (Försvarsstaben enligt 
Norbelie) ha varit halvklart men jag har inte forskat närmare och ej heller taget reda på månens fas. Jag utgår 
från att de flesta vatten var isbetäckta medan vissa bilder får mig att tro att det varit i stort sett barmark. Enligt 
Widfeldt ägde en luftförsvarsövning rum just denna kväll – vad innebar det egentligen?. Jag utgår ifrån att 
Stockholm inte var mörklagt. 



Flygaren Ulf Dahlquist har i sin självbiografiska ”Svenska vingar 3, Jaktpilot 1942”, Nässjö 2001, gett 
intressanta detaljer om målflygning för luftvärnet över stockholmstrakten under mörker under senare delen av 
beredskapstiden  Det gäller graden av belysning (mörkläggning förekom då ej), ljusfyrar för navigeringshjälp, 
vad man kunde urskilja av mark och vatten och hur förödande luftvärnets strålkastarljus kunde vara om det 
träffade förarhuvens glasytor m m. 

BREVEN TILL SFT – och funderingar och kommentar till dem

I SFT nr 2/2000 efterlyser Lars-Eric Larsson upplysningar från läsarna efter det han läst en artikel i 
Länstidningen i Södertälje av Göran Gelotte hösten 1999 om bomberna vid Södertälje och Strängnäs. Gelottes 
artikel återges i sin helhet i Lars-Erics brev. Den redogör för hur bomberna "upplevdes" i Södertälje med livfulla 
detaljer En bomb fälldes och smällen noterades på flera håll i trakten men någon nedslagsplats återfanns aldrig. 
Han nämner också att det "diplomatiska efterspelet" rann ut i ingenting. Gelotte karakteriserar Länstidningens  
uppföljning som ”mager”. Detta är måhända en rimlig bedömning men kan ses som ett bidrag till en 
mytspridning.

Man kan spekulera över det sovjetiska förnekandet av ansvar. Kanske man på hög ort faktiskt inget visste? 
Bombningarna utfördes av det sovjetiska strategiska flyget som hade speciella ordervägar. I de arkiv som på 
senare år öppnats i Ryssland märker man hur det strategiska bombflygets (ADD) insatser  i stort förtigs har C-F 
Geust noterat.

Vad gäller Strängnäs-bomberna som var ett par stycken, är Gelottes ord eller om det är den dåtida 
Länstidningens "Tydligen hade planet siktat in sig på regementsområdet" ett exempel på hur vi försöker se en 
mening i det som sker. Jag känner inte till några motsvarande funderingar kring varför en bomb föll nära 
ålderdomshemmet på Blidö.

I SFT nr 3/2000 ger Lennart Arjevall en skildring såsom ungt ögonvittne. Hans uppgifter stämmer väl med 
andras uppgifter. Han nämner också det "mystiska" tyska handelsfartyg som låg i "Årstaviken". Dessa fartyg
återkommer i andras minnen men ibland anges fartyget ha legat i Hammarbyhamnen på andra sidan slussen och 
den bro som går rakt över den, Skanstullsbron, den relativt låga uppfällbara bro som på den tiden var den enda 
bron. Jag antar att slusskapaciteten var samma som idag, 110 meters längd, vilket innebär att mindre lastfartyg 
passerade genom slussen. I själva Årstaviken nära slussen fanns ingen egentlig fartygshamn vilket ju inte 
hindrade att fartyg kunnat ligga ankrade fritt från stranden.  Litet isolerat om så var önskvärt.

Lennart undrar om man kanske förväxlat mål eftersom det finns likheter med Södertälje kanal och den smala 
vattenled vid vilken Strängnäs är beläget. Nu är att notera att Widfeldt/Wegmann anger att flera bomber än de 
fyra vid Eriksdal (ungefär vid nuvarande Eriksdalsbadet på södra Södermalm, intill Årstaviken) föll på ett 
avstånd av 3 - 4 km i riktning österut norr om Järlasjön, långsträckt även den för övrigt. I Figur …  kan man se 
ungefär var bomberna föll. Platserna är markerade med bokstäver och jag har tolkat bokens platsangivelser efter 
bästa förstånd. Jag antar att ett enda plan kom österifrån med ledning av en möjligen något fantasifull kartbild i 
Magnergårds bok om hur några flygplan koreografiskt skönt kretsar runt över skärgården och östra 
Södermanland. Även försvarsstaben talar om ett enda plan över Stockholm. Det fanns f ö ingen svensk radar, 
varken för spaning eller luftvärn. Järlasjön och Eriksdal ligger ungefär i rät linje med den enligt Widfeldt 
banljus-upplysta Bromma flygplats. 

Det har tydligen ibland nämnts att bomber föll 2 km västerut och över Johanneshov och Hammarby men detta 
tror jag, liksom Arjevall, är fel, och kan bero på att platsnamn ofta är ”diffusa”. Jag litar på Widfeldts uppräkning
som är mer detaljerad än vad jag angett ovan.

Dessa tyska handelsfartyg återkommer ofta i olika berättelser och bedöms olika. Sovjet ville bomba dem för att 
visa sitt missnöje att Sverige tillät tyska fartyg att gå i svenska vatten. Eller så var det fåfängt att bomba dem; det
fanns ju ändå stora tyska förråd av förnödenheter i Luleå o s v.

Var bomberna i övrigt föll framgår av figur 2. Att notera är att bomberna söder om Norrtälje är de som låg 
närmast målet Mariehamn.

I SFT nr 5/2000 skriver Jerk Fehling att en vän till hans familj den aktuella kvällen stått vaktpost i området 
Simpnäs-Arholma och då helt tydligt sett ett sovjetiskt bombplan på kurs mot Norrtälje. Vaktposten



hade rapporterat sin observation uppåt men mötts av repliken "Du har sett i syne grabben". Kanske en talande 
replik.

O. Malmsten berättar i SFT nr 5/2000 om en flygning kvällen 21 februari över Lidingö då han i sin Caudron 
Aiglon (rimligtvis SE-AFK) agerade "mål" för luftvärnet som övade med sina strålkastare. Han ser då plötsligt 
ett annat flygplan följa efter honom. Han kunde inte identifiera detta. Kvällen därpå var han på Zinkensdamms 
idrottsplats och såg då fallskärmsljus samt hörde bombkrevader. Han rapporterade sina iakttagelser den 21:a 
"uppåt" men fick aldrig något officiellt svar men väl ett informellt tack.

Kanske var det ett sovjetiskt väderspaningsplan han skymtat den 21:a? Om fallskärmsljusen (ofta benämnda 
annorlunda) finns många rapporter. Det förefaller som dessa ofta uppfattats som "nödsignaler". Det talas 
nämligen på många ställen om att planen "sände nödsignaler" men jag utesluter helt sändning via radio av ens ett
enkelt SOS via radiotelegrafi. Jag har svårt att tänka mig att det funnits regler för att signalera nödläge med 
fallskärmsljus. Sådana ljus fälldes väl normalt för strids- eller spaningsändamål?

I SFT nr 6/2000 ställer Carl-Fredrik Geust frågan om ryssarna av misstag navigerat efter svenska 
rundradiosändare, exempelvis Spånga-sändaren. De finska sändarna stängdes av när det var flyganfall på gång. 
Var möjligen Åbo och Spånga var så lika i våglängd att man kunde ta fel? Detta befanns dock inte troligt enligt 
Bengt Nilssons svar i SFT nr 2/2001. (Nilsson frågar f ö om Spångamasternes vidare öden. Spångastationen var 
efter sin rundradiotid lokal för televerkets radiotekniska underhåll av östra mellansveriges radioanläggningar för 
det civila flyget (kommunikation, navigering, radar). De två Spångamasterna kom senare till Follingbo och 
Västervik.)

Ulf Dahlquist nämner att vid flygningarna för luftvärnet brukade Spångamasterna vara illuminerade. ”De två 
masternas Eiffeltornsliknande ljusprofiler syntes bra i den mörklagda omgivningen. Trafikledningen kunde även 
”blinka”med upplysningen och så varsko om en väderförsämring.

Det har för övrigt nämnts i ett meddelande från försvarsstaben att vädret över Stockholm var ganska klart.
Grova felnavigeraringar är kända från andra världskriget. Sålunda råkade RAF från baser i England i mars 1940 
bomba den danska  önBornholm i st f den tyska ön Sylt vid nordsjökusten! (Danmark var då ännu inte indragit i 
kriget.)

SIDORENKO-SPÅRET

I SFT nr 3/2000 och 5/2000 ger Owe Bergfeldt resp. Jerk Fehling referat vad den finske underrättelseofficeren 
Jukka L. Mäkelä skrivit sin bok "Hemligt krig". Fehling rekapitulerar förnämligt det strategiska syftet med 
bombningarna och själva situationen ur finsk synpunkt med bl a  det effektiva finska försvaret och 
signalspaningen och att Mäkelä slår bort alla svenska spekulationer om att en fängslad spion skulle fås loss 
genom utpressning i form av bombning.

I min egen läsning av Mäkeläs bok noterar jag att han nämner att det fanns vilda spekulationer i Sverige även 
långt efter kriget och att den vildaste fördes fram i tidningen Se, "vars artikelförfattare tydligen inte ägde någon 
mera ingående kännedom om spionage". Spekulationen gick enligt Mäkelä ut på att syftet med bombningen var 
att få en för spioneri "nyligen arresterad" svensk frisläppt. Mäkelä nämner dock inte att det var fler spioner och 
att en av dem faktiskt var sovjetisk medborgare, chefen för Intourist-kontoret i Stockholm, Vassili Sidorenko. 
Mäkelä talar enbart om en arrestering "kort före bombningen" medan det i själva verket förutom Sidorenko fanns
tre fängslade svenskar, nämligen Tobias Vallin,  hans hustru samt dotter Margot. De dömdes redan i slutet av
1942 och vad avser Sidorenko och Tobias Vallin blev straffen långa, 12 år.

Per Meurling redogör yvigt fantasifullt om Sidorenkos, hans svenska medhjälpares och andra berördas 
verksamhet och icke minst relationer i kapitlet "Kärlek och spionage" i sin bok "Spionage och sabotage i
Sverige", utgiven 1952. Meurling förefaller ha varit en mycket begåvad "intellektuell" men också fantasifull och 
ombytlig, måhända en följd av att ha begåvning. Han hade övergett sin kommunistiska syn och föreföll
nu utnyttja detta för att skriva "avslöjande" om sovjetiskt spioneri. Han hade för övrigt själv en gång blivit dömd 
för att ha spionerat för sovjetisk räkning. 

Meurling nämner förvånansvärt nog inget i sin bok om bombningarna eller Sidorenkos frigivande strax därefter; 
medan det enligt Mäkelä var detta samband som tidningen Se spekulerade i. Stod möjligen Meurling bakom



Se-artikeln till vilken han sparade denna "bomb" men teg i boken? Meurling var, eller hade varit knuten, till det 
förlag som gav ut Se och hade troligen skäl att "maximera sina inkomster".

Vad stod i Se, när stod det och vem skrev det? Var det i Se eller någon annan tidning? Jag kan tänka mig att 
kring 1950 fanns gott om sovjetkritik att läsa, en del förstås sant men också  mycket ”skrämselpropaganda”. 
Tidningen Se var väl heller så gott sedd även om de gått tidningens olika chefredaktörer väl i livet och de kanske
inte vill erinra om det dåliga anseendet idag. Om den för spioneri mot svenska nazister en gång dömde Meurling 
stod bakom artikeln vore det ju litet skojigt med tanke på Mäkeles lätt självsäkra ord om ”att artikelförfattaren 
tydligen inte ägde någon mera ingående kännedom om spionage". 

För övrigt kom både Meurling och Sidorenko att få falska frigivningskäl. Sidorenko sägs ha frigivits av 
"psykiska skäl" och den likaså för spioneri dömde Meurling på grund av "magsår". Meurling ville såsom sann 
martyr inte bli frigiven men blev så illa nödd och tvungen på något sätt jag inte känner till. 

NÅGRA SENARE SKRIFTER I ÄMNET

Harald Norbelie ger i sin bok "Gata upp och gata ned" (1991) en bra skildring av bombernas konsekvenser. Han 
utnyttjar sedan svårigheterna att i arkiv finna uppgifter om Sidorenkos frisläppande som ett tecken på att
bombningarna syfte var att få Sidorenko fri.

Norbelie återger ett konstaterande i försvarsstabens rapport till UD: "Klockan 20.24 inpasserade främmande 
flygföretag, antal flygplan okänt, vid Svenska Högarna och fortsatte över Nassa Bonden - Korsö - Runmarö - 
Skarpnäck - Bromma. Flygplanet (sic!) fällde fällde bomber över södra Stockholm. Halvklart. Nordostlig vind." 

Stugart (DN november 2001) utnyttjar också Sidorenkofallet för att locka fram information om de myter som 
råder samt förstås även för att få ögonvittnesskildringar från tidningens läsare. De senare är ”de vanliga” vad 
gäller bomberna förstås även en del "skrönor" såsom att någon dagen efter bomberna sett tyska nazistuniformer 
hänga inne i kontorsrummen i ett tyskt-ägt företag.

Mycket intressant är ett inlägg i DN:s artikelserie 18 november som tyder på att Sidorenkos frisläppande sedan 
länge varit förberett. Hans frisläppande råkade så ske några dagar efter bomberna. Han flögs då till London. med 
sin hustru. DN-sagesmannen hade av en vän som var en central person i riksdagen hört att utrikesminister Undén
ansett att det var bäst att frige fången "för den goda grannsämjans skull"; detta som en följd av samtal mellan den
svenske ambassadören i Moskva och utrikesminister Molotov.

Jag går inte in på ytterligare detaljer kring Sidorenko (där både Norbelie och Stugart skriver hur fallet länge 
stötts och blötts på hög nivå) men jag tycker det är mycket troligt att man på styrande svenskt håll måste ha insett
att man inte gärna kunde hålla en medborgare i ett snart krigsvinnande land fängslad i totalt 12 år för att han 
försökt ta reda på vissa leveranser av pansarutrustning till ett regemente i Strängnäs (och möjligen en del till). 
Man kan tänka sig tankar på regeringsnivå som ”Vi släpper honom, Molotovs gormande som skrämmer våra inte
alltid så ryssvana diplomater i Moskva är inte så mycket att bry sig om men det kan ju vara skönt att slippa det”. 

Det kan noteras att just den 22 februari tillsatte regeringen en kommission under ledning av Gunnar Myrdal med 
uppgift att förbereda upptagandet av handelsförbindelserna efter kriget. Det restes till USA och säkert fanns 
kontakter till Sovjet, som ju senare fick krediter från Sverige. (Förre radiochefen Olof Rydbeck skriver i sina 
memoarer en del om sina kontakter med Östen Undén och Gunnar Myrdal varav jag drar slutsatsen att de båda 
hade en syn på Sovjet som en stor och mäktig granne vars expansionssträvanden var naturliga om än oroande.) 

Stugart påstår också att ett sovjetiskt flygplan under stort hemlighetsmakeri bärgades ur vattnet utanför Loudden 
på 1950-talet. Vad kan ligga bakom detta? Skedde detta i samband med att tippmassor användes för att ge ny 
mark? Lindarängs-hangaren ligger idag ju långt från vattnet.

MEDIA-bevakningen

Det sägs ju ofta att händelsen tystats ned och är mystisk. Dock tyder SvD:s förstasida redan dagen därpå, 
onsdagen den 23 februari, att man väl förstod vad det handlade om. Se Figur … Mer än halva förstasidan upptas 
av händelsen. Man nämner i rubriker att bomber föll över Stockholm och Strängnäs, att det var ryska bomber, att
planen sände nödsignaler (dessa falska moskoviter/kommunister…) m m. Tidningen återger ett meddelande från 



försvarsstabens luftförsvarsavdelning men hela texten framgår ej av figuren. Försvaret ansåg att det bara varit ett 
enda plan över Stockholm men flera över skärgården.

Frånvaron av ett klart erkännande av ansvar bidrog givetvis till en mytbildning, som förstärktes av senare 
skriverier. Även andra dramatiska händelser  under krigsåren är ju fortfarande föremål för rykten och myter 
såsom Hårsfjärdskatastrofen då….och Björköby-kraschen i Småland då…..

SLUTORD

Detta är en summering av olika publicerade uppgifter. Jag tycker att felnavigering och behov att göra sig av med 
lasten är helt rimliga förklaringar. Kanske ytterligare fakta kan komma i dagen vid ett djupare studium, t ex av 
sovjetiska/ryska källor och vittnen. Händelsen och hur den lever vidare i folkminnet är också intressant ur ett 
mytbildningsperspektiv. Hur frånvaron av arkivfynd tas som intäkt för att ”något mycket hemligt” har hänt när 
det i själva verket kan vara så inget alls har hänt och noteringar därför aldrig funnits!

Lättsamt skrivna ”okontroversiella” hembygdsskildringar är inte alltid så ofarliga.

Mer konkret finns en hel del att fundera över såsom:

- Finland hade radar, både för eldledning och spaning. Vad hade Sverige?

- Vad var det egentligen för plan O. Malmsten såg över Lidingö på kvällen 21 februari?

- Vad jag förstår var Stockholm inte mörklagt och det pågick dessutom en luftförvarsövning denna kväll. Vad
innebar detta?

- Hur vana var stockholmarna vid flygmuller? Det flögs ju på Bromma ändå rätt livligt under krigsåren. En Li-2,
d v s en "rysk DC-3", som faktiskt användes som bombplan med utvändigt upphängda bomber lät nog rätt likt en
DC-3/C-47. ABA och Lufthansa flög med DC-3 och en BOAC C-47 hade för övrigt ställt  sig för övrigt  på
öronen halvtio-tiden på kvällen en månad tidigare på Bromma och plantypen och dess ljud var välkänt

- Vädret angavs som halvklart. Planen sägs ha flugit "högt" vilket man gjorde också vid anfallen på finska städer 
(5000 m och högre). Skedde denna av så många omnämnda "nödsignalering" på något annat och entydigare sätt 
än genom "nödljussignaler och ljusbomber"? Widfeldt nämner för övrigt att landningsljusen på Bromma tändes  
för att underlätta en nödlandning. Tändes även illuminationen av Spångamasterna? Hur var sikt och månljus? Is- 
och snöbeläggning?

- Hur illa kunde man navigera egentligen? Man borde ha kunnat veta var man var även om inga radiofyrar fanns 
till hjälp (finska rundradiosändare var avstängda under sovjetiska anfall) bedömer Geust. Men å andra sidan är 
grova felnavigeringar kända, exempelvis när RAF från baser i England  i mars 1940 bombade den danska ön 
Bornholm i Östersjön i st f  den tyska ön Sylt vid nordsjökusten! (Danmark stod då ännu utanför kriget.)

- Ryktet om ett fynd av ett flygplanvrak vid Loudden?

WEBBTIPS

Bostadsrättsföreningen Axets webbsajt http://www.sics.se/~franzen/Axet/axet01.htm

Ett webbforumdiskussion med vittnesmål” på http://pub3.ezboard.com/fskalmanandravrldskriget.showMessage?
topicID=695.topic
har typiska sådana vittnesdetaljer typ "de styrande vet inget" men även intresserades allmänna funderingar.)

Funderingar kring Hårsfjärdsolyckan:  http://www.ruben.nu/harsfjarden/

RAF:s bomber som föll på Bornholm 19 mars 1940:  http://www.f-e-mail.com/Refs/Whitley.htm

 Den sovjetiska bombräden mot Tallinn i mars 1944:  http://www.hut.fi/~andres/m44/

http://www.hut.fi/~andres/m44/
http://www.f-e-mail.com/Refs/Whitley.htm
http://www.ruben.nu/harsfjarden/
http://pub3.ezboard.com/fskalmanandravrldskriget.showMessage?topicID=695.topic
http://pub3.ezboard.com/fskalmanandravrldskriget.showMessage?topicID=695.topic
http://www.sics.se/~franzen/Axet/axet01.htm


Bomber mot Pajala på
http://w1.978.telia.com/~u97802755/pajala/pajalahistoria.htm
http://www.dalnet.se/~surfcity/sweden_f19.htm 
http://www.tendens.se/nicolas/f19.html

Allmänt om Sverige under andra världskriget men även om Pajala- och Stockholmsbomber, Hårsfjärdsolyckan 
m m.:
 http://home.swipnet.se/Sverige_under_kriget/sverige.htm

Sovjetiska plan

http://hep2.physics.arizona.edu/~savin/ram/db-3.html

http://hep2.physics.arizona.edu/~savin/ram/pe-8.html 

http://avia.russian.ee/air/monino/b-25.jpg

Calles bild

(Om Meurling kan man läsa i Gustaf von Platens memoarer, första delen rubricerad "Resa till det förflutna", 
1993. Några citat: ”Per Meurling är en av de märkligaste, mest begåvade och lärda människor jag träffat….Per – 
som var socialdemokrat och under studieåren i Lund delade posten som ordförande i Clarté med Tage Erlander –
blev aktiv kommunist och sovjetspion mot tyskarna. Under kriget åkte han fast och dömdes till fängelse men 
benådades. När han vägrade acceptera benådningen släpptes han, som det hette på grund av magsår….Med tiden 
tröttnade …dock på kadaverdisciplinen och testuggandet i partiet och en dag kom han i hemlighet till mig och 
bad att få medarbeta (i tidningen ALLT). …Han ville ha bra betalt, jag ville ha bra artiklar…I den första artikeln,
med rubriken ”jag var rysk agent” berättade han för första gången sanningen om sitt eget spionage….När jag 
lämnade ALLT, miste Pelle en bra kund och under några år livnärde han sig på att skriva porrböcker, samtidigt 
som han arbetade på sin doktorsavhandling i religionshistoria; med en min av närmast barnslig stolthet kom han 
upp till mig med ett dedikationsexemplar. Han hade lyckats resa sig ur förfallet, i det ögonblicket såg han ut som
han var på väg upp i predikstolen i Kristdala kyrka.” (I trehundra år hade enligt von Platen ämbetet som prost i 
denna församling gått i arv från far till son Meurling.)) 
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