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Inledning 

Förord 

 

 Ryssarna har säkert varit besvärade av våra försök att följa deras verksamhet. Självfallet 

 betraktade de flygplanet som en del av vår underrättelsetjänst. Men skulle de ändå våga skjuta 

 ner ett svenskt plan på öppet vatten?
1 

    -Tage Erlander 

Citatet ovan är taget från Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlanders dagbok från 1952. 

Den 13 juni 1952 hade ett svenskt flygplan av typ DC-3 försvunnit över Östersjön, och 

många, däribland statsministern, frågade sig om planet hade blivit nedskjutet. Den 16 juni 

sköts ett svenskt räddningsplan av typ Catalina ned över Östersjön av sovjetiskt stridsflyg 

medan det var ute och letade efter spår av DC-3:an. Denna händelse ledde till spänningar 

mellan Sverige och Sovjet och världen såg på hur händelserna utvecklade sig mellan länderna.  

       Det skrevs vid den här tiden stora rubriker om vad som kunde ha hänt och hur 

stämningarna utvecklade sig i många av Sveriges olika tidningar. I detta arbete kommer det 

att presenteras hur tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Norrskensflamman 

rapporterade kring händelserna över Östersjön denna sommar 1952. 

 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med detta arbete är att försöka se hur en större händelse, i detta fall försvinnandet 

av DC-3:an och nedskjutningen av Catalinaplanet, rapporterades i svenska tidningsmedier. 

Genom att göra detta hoppas jag att kunna dra kopplingar kring hur olika typer av tidningar 

väljer att tolka och presentera en så pass allvarlig situation i svensk historia. 

       Ur detta syfte reser sig följande frågeställningar: 

 

 Hur beskrev de olika tidningarna försvinnandet av DC-3:an fram tills Catalinan blev 

nedskjutet? 

 Hur beskrev de olika tidningarna nedskjutandet av Catalinaplanet fram till och med 

den 17 juni? 

                                                 
1
 Sven Erlander, Tage Erlander Dagböcker 1952 (Södertälje, 2002), s. 104. 
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 Hur beskrevs händelserna från och med den 18 till och med den 20 juni? 

 Vad fanns det för övergripande likheter och skillnader mellan hur tidningarna valde att 

presentera de båda händelserna? 

 Fanns det något signifikant som någon av tidningarna valde att inte skriva medan en 

eller båda av de andra gjorde det? 

 

Avgränsningar 

Försvinnandet av DC-3:an och nedskjutandet av Catalinaplanet tog upp en relativt stor del av 

nyhetsrapporteringen under en relativt lång tid. För att försöka begränsa ämnet har jag valt att 

skriva om en veckas tids nyhetsrapporteringar kring händelserna. DC-3:an försvann den 13 

juni 1952, men nyheterna publicerades inte i de tre tidningar jag valt förrän den 14 juni. Detta 

medför att jag har valt att återberätta vad tidningarna skrev från och med den 14 till och med 

den 20 juni 1952. 

       I min undersökning har jag valt att fokusera enbart på de nyhetsartiklar som rör 

händelserna, och därmed har jag valt att inte presentera vad som stod i de olika tidningarnas 

ledare de olika dagarna. Detta kommer sig genom att jag med min undersökning vill se vad 

för bild av händelserna som målades upp av tidningarna genom just själva nyhetsartiklarna, 

alltså med andra ord tidningarnas rubriker, nyhetsspalter och så vidare. 

       För att försöka förmedla nyheterna så effektivt som möjligt har jag valt att beskriva en 

blandning av rubriker, sammanställningar av artiklar, och i vissa fall även mer detaljerat 

skriva vad som stått i de olika artiklarna. Genom att göra detta hoppas jag att jag lyckas 

förmedla både upplägget och innehållet av tidningen, och inte minst hoppas jag även att jag 

lyckats förmedla en viss del av den känsla tidningarna signalerade till sina läsare under dessa 

dagar. 

 

Forskningsläge 

Tidigare forskning med anknytning till det här området kan som jag ser det komma från flera 

olika områden. Dels kan det röra sig om tidningsforskning, med andra ord forskning om vad 

som skrivs i olika tidningar, vad tidningar har för ideologier och liknande. Det finns sedan 

tidigare en del forskning och skrivningar om olika medier, exempelvis Karl Erik Gustafsson 

och Per Rydéns bok A History of the Press in Sweden i vilken de tar upp saker i stil med när 

tidningar bildats, vad som funnits för mål med att grunda tidningen, hur tidningsväsendet har 
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utvecklats genom historien och så vidare.
 2

 

       En andra vinkling på tidigare forskning i det här sammanhanget kan ha att göra med 

ämnen som direkt handskas med nedskjutningen och historian kring DC-3:an och 

Catalinaplanet. Här finns relativt mycket skrivet sedan tidigare. Inte minst de officiella 

statliga rapporter som jag kommer att använda mig av i bakgrunden för detta arbete. Dessa 

rapporter ger en god bild över vad som idag anses vara det som hände vid nedskjutningen av 

DC-3:an. Likaså finns mer populärhistoriska skrifter av exempelvis Roger Älmeberg som 

också kommer att användas i bakgrunden. Älmebergs skrift som använts till detta arbete 

försöker dels berätta om nedskjutningen av de båda planen, men sätter också in händelserna i 

sin historiska kontext tillsammans med det kalla kriget. 

       Slutligen finns också sådan forskning som precis som denna uppsats försöker presentera 

hur dagstidningar vid den här tiden presenterade händelseutvecklingen över Östersjön 

sommaren 1952. Inom denna kategori har jag inte funnit en lika stor utbredning av forskning. 

Den bok jag funnit som kommit närmast detta tema är en doktorsavhandling av Michael 

Karlssons i vilken han bland annat demonstrerar hur olika dagstidningar ställer sig i frågan 

om försvinnandet/nedskjutningen av de båda planen.
 3

   

       Karlssons bok har dock inte direkt påverkat utformningen av denna uppsats. I sin 

avhandling tar Karlsson snarare fasta på bland annat om ledarsidorna yrkar för att frågan ska 

skickas vidare till FN eller inte. Han demonstrerar också vilka partier som får ta emot mest 

kritik från tidningarnas sida under den här tiden. I föreliggande uppsats har jag dock som 

tidigare nämnts valt att bortse från ledarsidorna och istället fokusera på nyhetsartiklarna i de 

olika tidningarna. 

 

Källmaterial och litteratur 

Som källmaterial för min huvudsakliga undersökning har jag, som tidigare nämnts, valt att 

använda Aftonbladet, Dagens Nyheter och Norrskensflamman. Valet av tidningarna har i 

Aftonbladet och Dagens Nyheters fall huvudsakligen berott på att en är en kvällstidning 

medan den andra är en morgontidning. Båda dessa tidningar klassades vid denna tid som 

liberala.
4
 Även om man skulle kunna argumentera för att en vänster och en högerdriven 

tidning vore att föredra menar jag att denna undersökning blir intressant då båda tidningarna 

                                                 
2
 Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, A History of the Press in Sweden (Göteborg, 2010). 

3
 Michael Karlsson, Partistrategi och utrikespolitik: Interna motiveringar och dagspressens agerande i 

Catalina-affären 1952 och EEC-frågan 1961/62 (Stockholm, 1995). 
4
 Sven Tollin, Svensk Dagspress 1900-1967: En systematisk och kommenterad kartläggning (Stockholm, 1967), 

s. 9 & 22. 
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ansågs utgå från samma grundläggande ideologi. Det intressanta utgår istället snarare från att 

man kan lägga fokus på att en av tidningarna är en kvällstidning och den andra en 

morgontidning och se vad som skiljer dem åt på det sättet. 

       Norrskensflamman å andra sidan är en betydligt mindre mer lokal tidning med färre 

tryckta lösnummer varje dag. Det intressanta med Norrskensflamman däremot är att den vid 

den här tiden utgick från en kommunistisk ideologi.
5
 Genom att analysera denna tidning 

hoppas jag att jag ska kunna se skillnader mellan hur tidningen presenterar händelserna till 

skillnad från de liberala tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

       Alla dessa tidningar har studerats via mikrofilm, och man kan därmed också anta att 

tidningarna representerar vad som faktiskt skrevs och trycktes upp 1952. Detta bör ge det 

huvudsakliga källmaterialet ett högt källkritiskt värde. 

       För litteratur till i huvudsak bakgrunden har jag använt mig av två officiella rapporter 

som utgavs i samband med bärgningen av vraket av DC-3:an. Den ena rapporten är den 

huvudsakliga haverirapporten som gavs ut efter undersökningen av vraket, och den andra är 

en tillhörande rapport som tog upp förhistorian och händelseförloppet till nedskjutningen av 

planet som sammanställdes av Christer Lokind.
6
 
7
Just att båda dessa rapporter är officiella och 

framtagna på order från försvarsmakten bör ge dem en relativt hög trovärdighet till vad som 

faktiskt hänt under nedskjutningen. 

       Andra böcker till bakgrunden har utgjorts dels av statsminister Tage Erlanders dagböcker 

från denna period. Dels en bok av Roger Älmeberg, son till piloten ombord på DC-3:an, i 

vilken han diskuterar både händelseförloppet kring nedskjutningen av DC-3:an och 

Catalinaplanet såväl som Sveriges del i det kalla kriget.
8
 När det kommer till Erlanders 

dagböcker menar jag att de verkar ge en god inblick i vad statsministern faktiskt tyckte och 

tänkte då han verkar ha skrivit på ett öppet och ärligt sätt. Detta kan styrkas genom att han vid 

ett flertal gånger i sina skrifter gör uttalanden och påhopp kring både personer och 

organisationer som troligtvis inte skulle vara speciellt gynnsamma för honom om det kom till 

allmänhetens kännedom. Rörande Älmebergs bok kan den såklart anses ha en lägre 

trovärdighetsgrad med tanke på hans förhållande till piloten ombord på DC-3:an och också att 

boken är skriven i en mer populärvetenskaplig stil. Däremot menar jag att boken dock kan 

anses ha en relativt hög trovärdighet då Älmeberg arbetat som journalist i över 30 år, har en 

                                                 
5
 ibid., s. 75 

6
 Haverirapport 79001, Teknisk utredningsrapport över haveri Tp 79 nr 001: Nedskjutningen av Tp 79 nr 001 

(DC-3) över Östersjön den 13 juni 1952. 
7
 Christer Lokind, Nedskjutningen av DC-3:an - Förhistoria och händelseförlopp. 

8
 Roger Älmeberg, Hemliga förbindelser - DC-3:an, Sverige och kalla kriget, (Stockholm, 2007) 
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journalisthögskoleexamen och utöver detta även en fil. kand i modern politisk historia och en 

i ekonomisk historia. Dessa faktorer bör höja trovärdigheten av boken. 

       Som tidigare nämnts har jag använt mig av bland annat Karl Erik Gustafsson och Per 

Rydéns bok A History of the Press in Sweden och en doktorsavhandling av Michael Karlsson  

utöver tidigare nämnda bok av Roger Älmeberg för att skapa en förståelse för forskningsläget. 

       Avslutningsvis har jag använt vissa titlar för att få fram något mer grundläggande och 

överskådlig information. Dessa är Sven Tollins bok Svensk Dagspress där han snabbt 

presenterar fakta kring olika svenska tidningar, informationen jag använt mig av från boken 

rörde vilken politisk inriktning tidningarna hade under perioden. För att få ut snabb 

grundläggande information kring vissa flygplan och begrepp har jag använt mig av dels en 

upplaga av Nationalencyklopedin som berör det andra världskriget.
9
 Dels två böcker om 

militärflyg. Dels en bok om svenskt militärflyg av Bo Widfeldt och Åke Hall.
10

 Och dels en 

bok om jaktflyg av Jim Winchester.
11

 

 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att vända mig till Linköpings 

Universitetsbibliotek där jag med hjälp av fotning av mikrofilm kunnat samla in vad de tre 

olika tidningarna skrev under perioden jag valt att undersöka. Denna information har jag som 

tidigare nämnts sedan försökt att sammanställa på ett så tydligt sätt som möjligt för att för 

läsaren försöka återge en bild av vad som skrevs angående situationen rörande Östersjön 

likväl som hur den presenterades i de olika tidningarna. 

       I undersökningen har jag valt att fokusera på rubriker och artiklar i tidningarna och 

därmed också aktivt valt att inte behandla ledarsidorna i tidningarna. Ledarsidorna kan 

mycket väl innehålla intressant och matnyttig information kring hur de olika tidningarnas 

redaktioner ställde sig i frågan. Trots detta har jag valt att bortse från dem, detta därför att jag 

vill fokusera på just själva nyhetsrapporteringen tidningarna förmedlade istället för de mer 

politiskt riktade ledarna.  

       I mina eftersökningar av tidigare forskning fann jag som tidigare beskrivits att det finns 

olika kategorier rörande forskning kring nedskjutningen av de båda planen. Den forskning 

som har legat närmast denna undersökning, det vill säga doktorsavhandlingen av Michael 

                                                 
9
 Per Söderberg, ed., Nationalencyklopedin:  Andra Världskriget: En uppslagsbok om bakgrund, förlopp och 

efterspel (Malmö, 2004) 
10

 Bo Widfeldt & Åke Hall, Svenskt militärflyg: Stridsflygplan Helikoptrar Robotar Flygmotorer (Värnamo, 

2005) 
11

 Jim Winchester, Jaktflygplan: Världens främsta  stridsflygplan från 1914 till i dag (Kina, 2006) 
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Karlsson, behandlar hur vissa tidningar handskades med nedskjutningen av de båda planen. 

Dessvärre är hans forskning framförallt riktad mot ledarsidorna och huruvida tidningarna såg 

om ärendet skulle gå vidare till FN. Detta har fört med sig att jag att jag i detta arbete inte haft 

någon direkt tidigare teori rörande hur media handskades med nedskjutningarna att ställa mig 

till. 

       För att skapa en bakgrund och ett sammanhang till händelserna har jag valt att vända mig 

till ett flertal olika källor som jag tidigare beskrivit under rubriken källmaterial. Ett problem 

som dock uppkommit vid bearbetningen av källmaterialet är att Norrskensflamman den 15 

juni 1952 inte utkom då det var en söndag. Detta lämnar efter sig ett hål där man endast kan 

spekulera kring vad redaktionen, om de överhuvudtaget hade skrivit något, hade valt att 

rapportera. 

       Efter sammanställandet av resultatet försöker jag att besvara de frågeställningar jag ställt 

till uppsatsen. Inför besvarandet av de tre första frågorna valde jag att återigen göra en snabb 

sammanställning av de dagar ur resultatet som berördes. Detta för att fräscha upp läsarens 

minne utan att denna ska vara tvungen att bläddra tillbaka till respektive dag och tidning i 

resultatet för att effektivt kunna följa med i mitt resonemang. Till de båda sista frågorna har 

jag försökt att se till skillnader och likheter mellan vad som skrevs och för den delen 

utelämnades i de olika tidningarnas nyhetsrapportering. 

 

Begrepp 

I denna uppsats kommer det frekvent att nämnas tre olika flygplanstyper som kan vara bra att 

känna till åtminstone lite ytligt. Dessa flygplan är: 

 

DC-3      -      Douglas DC-3 (I svensk tjänst Tp79) var ett ursprungligen amerikanskt plan 

som tillverkades i närmare 11000 exemplar av olika versioner. I Sverige användes det 

framförallt som transportplan, och gjorde så under 35 år. De två första planen som 

levererades, som är intressanta i denna uppsats, användes dock ej som transportflygplan. Det 

plan som händelserna kretsar kring i denna uppsats, Tp79001, var utrustat som ett 

signalspaningsplan och blev nedskjutet av Sovjetunionen den 13 juni 1952. Planet var hemligt 

i svensk tjänst, var obeväpnat och kunde flyga i ca 350 km i timman.
12

 

 

 Catalina   -   Consolidated (PBY-5A) Catalina (I svensk tjänst Tp47) hade köpts in från 

                                                 
12

 Widfeldt & Hall, s. 179. 
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Kanada efter det andra världskrigets slut och användes i Sverige som sjöräddningsplan. 

Flygvapnet förfogade över tre plan av denna modell varav ett, Tp47002, blev nedskjutet av 

sovjetiskt stridsflyg den 16 juni 1952 när det var ute och sökte efter den sedan tidigare 

försvunna DC-3:an. Tp47 var i svensk tjänst obeväpnat och kunde flyga i ca 265 km i 

timman.
13

 

 

MiG-15    -    Mikojan-Gurevitj MiG-15 var ett Sovjetiskbyggt stridsflygplan som tillverkades 

i tusentals exemplar. Länge var "MiG" nästintill en synonym för sovjetiska jaktflygplan för 

piloter i väst. Man tror att MiG-15 tillverkades i åtminstone cirka 13 000 exemplar i olika 

versioner, vilket gör det till det mest tillverkade jetplanet genom tiderna. Planet var beväpnat 

med tre automatkanoner och hade som huvuduppgift att bekämpa fientligt flyg och kunde 

flyga i ca 1100 km i timman.
14

 

 

Bakgrund 

Efter det andra världskriget hade FRA (Försvarets Radioanstalt) skapats med syfte att utföra 

signalspaningar mot framförallt andra länders militära kommunikationer, framförallt riktades 

denna teknik mot Sovjet. Allt efter att tiden gick blev Sovjets signaler allt mer avancerade och 

vissa signaler kunde inte uppfattas från de svenska markbundna 

signalspaningsanläggningarna. Efter experiment med signalspaning ombord på ett svenskt 

flygplan av typ B3 fattades beslut att det skulle införskaffas två flygplan av typ DC-3, där ett 

skulle användas för spaning utförd av FRA, och ett skulle kunna användas för forskning från 

Försvarets Forskningsanstalts (FOA:s) sida. Med denna nya tekniska lösning hoppades FRA 

att de skulle få möjlighet att läsa av signaler som inte kunde läsas av från marken. Efter att ha 

modifierat de båda planen påbörjades tester av utrustningen under 1951.
15

 

       Under våren/sommaren 1952 höll Sovjetunionen på att omorganisera sitt luftförsvar. 

Detta hade sin grund i att främmande flygplan vid upprepade tillfällen hade kränkt sovjetiskt 

luftrum utan att de haft möjligheter att häva de främmande överflygningarna. Den avgörande 

situationen som hade lett till omorganisationen hade kommit i april 1952 när tre brittiska 

spaningsplan samtidigt hade kränkt sovjetiskt luftrum och alla tre plan lyckades ta sig tillbaka 

till Storbritannien oskadda. Endast under maj-juni 1952 hade 18 utländska spaningsplan 

registrerats utanför Baltikums kust. Under denna period hade det svenska DC-3 planet utfört 

                                                 
13

 ibid., s. 175. 
14

Winchester, s. 186ff. 
15

 Christer Lokind, Nedskjutningen av DC-3:an: Förhistoria och händelseförlopp (2007), s. 16f. 
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sex spaningsflygningar i området.
16

 

       I detta sammanhang gav sig DC -3:an den 13 juni 1952 ut över östersjön för att utföra ett 

spaningsuppdrag. Extra intressant vid denna spaning för FRA:s del var en relativt ny sovjetisk 

radartyp vid staden Liepaja i dagens Lettland.
17

 Denna nya radarstation, av typ P-20, var 

mobil, hade kortare frekvenser än tidigare radarstationer och inte minst kunde den även 

användas för att rikta vapen mot ett mål efter det att den hade upptäckt det. Området där dessa 

stationer hade börjat förekomma hade varit mål för många av de svenska 

spaningsflygningarna sedan april 1952. Dagarna då DC-3:an försvann pågick även en 

sovjetisk flottövning i Östersjön som hade fångat det svenska spaningsflygets 

uppmärksamhet.
18

 

       DC-3:an startade klockan 9:05 på morgonen den 13 juni från Bromma flygplats och 

påbörjade sin flygning ut över Östersjön. Sånär som på en varning för potentiellt dåligt väder 

verkar flygningen gått som planerat, och navigatören på planet rapporterade ett flertal gånger 

planets läge som överenskommet.
19

 Mellan klockan 11:23-25 mottogs det i Sverige ett anrop 

som ansågs komma från DC-3:an. Inom kort ska telegrafisten på fastlandet ha försökt få 

kontakt med planet upprepade gånger utan att lyckas, och detta var det sista som hördes från 

besättningen.
20

  

       Hur själva nedskjutningen gick till anses idag relativt fastställt även om det finns vissa 

kvarvarande frågetecken. Den sovjetiska luftbevakningen ska ha sett planet med hjälp av 

radar klockan 10:15. Klockan 10:24 ska den dåvarande överste Sjinkarenko, som då var chef 

för det baltiska luftförsvaret, ha gett en startorder för ett jaktflygplan att ge sig ut över 

Östersjön och söka reda på planet. Denna order avbröts dock två minuter senare. Klockan 

10:44 gavs återigen en startorder varvid piloten vid namn Osinskij startade med sitt MiG-15. 

Klockan 11:14 rapporterade den sovjetiske piloten att han hade siktat det främmande planet. 

Två minuter senare fick han order att anfalla DC-3:an. Vid detta läge anses det att 

besättningen på DC-3:an fortfarande inte var medvetna om det annalkande sovjetiska planet, 

delvis på grund av att Osinskij anföll med solen i ryggen och att DC-3:an bibehöll sin kurs när 

MiG-15 planet närmade sig. Anfallet anses ha inletts klockan 11:20 och Osinskij har angivit 

att han tvingades korrigera sitt flygläge efter att ha missat den första salvan, men att han 

träffade med den andra. Enligt Osinskij ska han inte ha utfört något nytt anfall, utan när han 

                                                 
16

 Lokind, s. 48f. 
17

 Haverirapport 79001, s. 21. 
18

 Roger Älmeberg, s. 258. 
19

 Haverirapport 79001, s. 18f. 
20

 Lokind, s. 63. 
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flög förbi DC-3:an ska han ha ansett att med tanke på skadorna skulle han inte behöva göra 

något mer anfall.
21

 

       När piloten Osinskij intervjuades om händelserna 1993, då han hade fått ta del av 

dokument som blivit frisläppta, rapporterade han att: 

 vänster motor brann med svart rök 

 dörren var öppen 

 landstället var utfällt 

 DC-3:an tycktes flyga kontrollerat 

 flög i riktning mot Gotland i flackare vinkel än 50 grader 

 såg inte när DC-3:an försvann ner i moln.
22

 

Denna utsaga har visats stämma överens med vad man funnit när man undersökt vraket av 

DC-3:an efter det att planet hade bärgats. 

       Vad som däremot hänt med besättningen är fortfarande inte helt klarlagt. Vid bärgningen 

av vraket påträffades kvarlevorna av fyra av de åtta besättningsmännen.
23

  I den tekniska 

utredningen av vraket presenterades två olika scenarier över vad som kan ha hänt med de 

resterande. Det första scenariot går ut på att någon eller flera ur besättningen hoppade med 

fallskärm. Detta stöds på ett flertal olika punkter. Bland de mer framträdande av dessa kan 

nämnas att piloten på MiG-15 planet, Osinskij, rapporterade att besättningen hoppade när han 

flög från platsen, det saknades ett flertal fallskärmar när man undersökte vraket och det kan ha 

förekommit en vilja att lämna planet före ett eventuellt andra anfall eller innan vingen (som i 

det här laget brann) skulle kunna ha bränts av.
24

 

       Mot detta står dock en teori som säger att besättningen inte hoppade. Denna grundar sig 

bland annat på att Osinskij när han intervjuades efter Sovjets fall uppgav att han inte alls sett 

några lämna planet. De livbåtar som fanns ombord på planet var tvungna att sjösättas efter en 

nödlandning. Vattnet i Östersjön vid denna tid var ungefär 10 grader, något som inte hade gett 

någon speciellt lång förväntad överlevnadstid. Detta i sin tur kan tyda på att besättningen 

försökte nödlanda planet för att rädda sig med livbåtar, vilka alla enligt utredningen tros ha 

funnits kvar i planet när det störtade. En sista punkt här går även ut på att de skador som 

funnits på fem av operatörernas stolar tyder på att det befunnit sig personer i dem när planet 

slog i vattenytan. Den sjätte stolen tyder dock på att det inte befunnit sig någon i den, vilket 
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skulle kunna öppna upp för att åtminstone en ur besättningen valde att hoppa.
25

 

       Efter det att DC-3:an inte svarade på anrop från Sverige utgicks det från att något hade 

hänt planet varvid både flygplans och fartygsspaning inleddes med mål att försöka finna spår 

av planet eller besättningen. En av de torpedbåtar som ingick i spaningsverksamheten 

skickades genast till den beräknade nedslagsplatsen, vilket idag visat sig vara endast cirka 5 

kilometer från den faktiska platsen. Något som tyder på att det på den här tiden fanns en god 

uppfattning om var planet borde ha befunnit sig.
26

 

       Efter två dagar, den 15 juni, påträffades en ouppblåst gummibåt som visade sig komma 

från planet. I haveriutredningens rapport från den 1 juli 1952 framgick det att livbåten hade 

utsatts för skador från splitter från en förmodad sovjetisk 23 mm granat. Enligt 

kommissionens beräkningar skulle fyndplatsen och inräknandet av havsströmmar ha inneburit 

att DC-3:an när det besköts hade befunnit sig antingen på eller åtminstone nära den planerade 

färdrutten planet hade haft.
27

 

       Den 16 juni, alltså på den tredje dagen efter försvinnandet av DC-3:an, var ett flygplan av 

typ Catalina ute över Östersjön och spanade efter spår från DC-3:an. Under flygningen dök 

två sovjetiska MiG-15-plan upp och signalerade till Catalinan att piloten skulle flyga efter 

dem. När den svenske piloten inte åtföljde deras begäran öppnade de eld under totalt sju anfall 

mot planet. Trots detta lyckades den vid det laget svårt skadade piloten att göra en 

nödlandning av planet i närheten av ett tyskt handelsfartyg.
28

 Besättningen på det tyska 

fartyget, Münsterland, siktade planet medan det fortfarande förföljdes av de båda sovjetiska 

planen. Catalinan lyckades nödlanda och besättningen sjösatte två gummibåtar med vilka de 

lyckades ta sig mot Münsterland vilket vid det här laget hade stoppat sina maskiner. 

Catalinans besättning togs ombord på fartyget och de två som blivit skadade på planet fick ta 

emot vård. Efter detta beordrade kaptenen på Münsterland att gummiflottarna skulle skäras itu 

och kastas tillbaka i havet då han var orolig att Sovjetiska fartyg skulle komma och söka efter 

besättningen. Efter detta satte han kurs mot Hangö för att så snabbt som möjligt få iland 

besättningen med den svårt skadade piloten. Först när de kommit fram till Hangö kunde 

planets besättning ta kontakt med Sverige och meddela vad som hade hänt. Några svenska 

journalister lyckades få tag på besättningen för att ställa en del frågor före det att flygvapnet 

gav order till besättningen att inte göra några uttalanden om händelserna.
29
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       När det kommer till vad Sverige visste om händelserna går det att få en viss inblick i detta 

genom att vända sig mot Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlanders dagböcker. Den 13 

juni, alltså dagen då DC-3:an försvann skrev han ingenting om händelserna, men den 14 juni 

påbörjade han sin dagboksanteckning med: "Är vårt plan nedskjutet av ryssarna heller 

föreligger ett sabotage?"
30

 och han fortsatte med att uttrycka sin oro över händelserna. 

Följande dag skrev han ingenting i sin dagbok, men den 16 juni gjorde han noggranna 

anteckningar. I dagboken skrev han att: "Arne Lundberg [ringer] och meddelar att ett ryskt 

Mig 15 plan beskjutit en av våra Catalinor, som befunnit sig på spaning i natt efter det 

nedskjutna (skrev jag banne mej alldeles spontant) radarplanet".
31

  

       I samma dags anteckning fortsatte han också att ge tecken på hur lite myndigheterna vid 

det här tidiga skedet visste om händelserna. Han uttryckte både en förhoppning om att det 

kunde vara ett misstag även om han inte trodde det var troligt, och ifrågasatte vad som hade 

kunnat leda till nedskjutningen. Bland annat ifrågasatte han om detta kunde ha varit ett test 

från sovjets håll att se om Sverige har något hemligt avtal med USA för sådana här händelser. 

Han poängterade också att det inte kändes bra att det verkade som om pressen rent av redan 

visste mer om händelserna än vad han själv gjorde.
32

 Bland annat skrev han i sin dagbok: "Så 

ringer Rönblom i Aftonbladet och vill ha en dessäng om vad han skall skriva. Jag avböjde. 

Men säjer honom givetvis inte att jag ingenting vet".
33

 Under de kommande dagarna 

kommenterade han händelseförloppet och nämnde då bland annat upploppen utanför den 

sovjetiska ambassaden, sitt möte med den ryska ambassadören, ordern att förberedelse till 

anfall mot svenska trupper skulle besvaras med eld, UD:s teori om att allt var ett sätt för 

Sovjet att sätta Sveriges neutralitet på prov och så vidare. Under den 18 juni rörde sig hans 

anteckningar framförallt en gränskränkning som ett svenskt plan av misstag hade gjort under 

sökandet av DC-3:an. Till denna händelse beslutades att Sverige skulle skicka ett meddelande 

till både Sovjet och det egna folket så snabbt som möjligt innan Sovjet han gå ut med 

uppgifterna först. I noten skulle det också presenteras att besättningen ombord på 

Catalinaplanet hade sett de röda stjärnorna på de båda anfallande planen och att positionen av 

planet hade bekräftats av den tyska besättningen. Denna not kom dock enligt 

dagboksanteckningarna att försenas till nästkommande dag.
34

 Under tiden han Sovjet skicka 

en not angående händelserna över Östersjön vilket Erlander kommenterade på följande sätt: 
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"De värsta farhågorna har besannats. Man har hänsynslöst och kallblodigt blandat dikt och 

verklighet till en propagandalögn, som man tillgriper trots att man vet, vilken effekt den 

kommer att få på den svenska opinionen".
35

 

       Den 20 juni skrev Erlander ett inlägg som meddelade att bedömningen nu var mycket 

lugnare när utrikesminister Undén hade återkommit från sin semester. Intressant nog skrev 

han angående Undén att: "DC-3:ans uppgifter var okända även för honom"
36

  

       Erlanders anteckningar fortsatte förbi den 20 juni, men då undersökningen av tidningarna 

endast kommer att sträcka sig så långt väljer jag att avsluta skrivandet om Erlanders 

anteckningar här. 
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Resultat 

Nedanför kommer all information, sånär som på en förklaring, från de olika dagarna att 

hämtas från respektive dag och tidning. 

 

Aftonbladet 13/6 1952 

Inga uppgifter om DC-3:an denna dag.
37

 

 

Dagens Nyheter 13/6 1952 

Inga nyheter rörande DC-3:an denna dag.
38

 

 

Norrskensflamman 13/6 1952 

Inga nyheter rörande DC-3:an denna dag.
39

 

 

Aftonbladet 14/6 1952 

Detta datum upptog det försvunna DC-3 planet hälften av nyhetsutrymmet på den första 

sidan.
40

 Rubrikerna som rörde händelsen löd: "Flygplanet anfölls?" och "Okänt plan försvann 

österut". Mellan dessa båda rubriker visades bilder med namn över de åtta besättningsmän 

som hade försvunnit. En längre text på förstasidan började med att ifrågasätta om det 

försvunna planet kunde ha blivit nedskjutet liksom ett amerikanskt plan hade blivit två år 

tidigare. Skribenten stödde detta argument med att det ska ha hörts ett främmande motorbuller 

kretsa kring Gotska Sandön två gånger innan det försvann österut. Artikeln beskrev även hur 

planet i sin sista rapport hade rapporterat sin position som 57 km öster om Fårön med avsikt 

att fortsätta norrut till höjd med Stockholms skärgård där de skulle flyga mot Bromma. 

Skribenten beskrev även hur händelseförloppet måste ha utvecklats snabbt och byggde det på 

att DC-3:an inte svarade när Flygkårens signalist svarade på DC-3:ans anrop tio sekunder 

efter det att planet hade försökt få kontakt. Förstasidan avslutades med en beskrivning kring 

hur sökandet efter DC-3:an hade startats med bl.a. användandet av ett par av sjöräddningens 

Catalinaplan.  
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       I tidningen ägnades sånär som på hela den fjärde sidan kring artiklar rörande det 

försvunna planet. Den överhängande rubriken löd: "Vad hände över Gotska Sandön? [-] 

Mystiken tätnar [-] Beskjutning trolig". Under denna större rubrik stod det att en nedskjutning 

var trolig och läsaren påmindes även om hur två svenska S 16 plan hade blivit nedskjutna 

under det andra världskriget. Det skrevs även om hur ett amerikanskt plan hade blivit 

nedskjutit två år tidigare, och hur snabbt det svenska planet hade försvunnit efter att på ett 

lugnt sätt anropat basen. En fråga som ställdes i tidningen var också varför man inte kunde 

hitta några oljefläckar över havet, planet skulle uppenbarligen enligt artikeln ha haft bränsle 

kvar för åtminstone 3 1/2 timmars flygning, vilken borde ha lämnat en oljefläck om planet 

kraschat. Det presenterades också olika teorier kring vad som kunde ha hänt, allt från olyckor, 

nedskjutning och att planet kunde ha tvingats följa med fientligt jaktflyg och ha landat i öst.  

      Andra artiklar hade bl.a. rubrikerna "Sydpolsflygare spanar i mjölkdimma vid Sandön" 

och " 'Varför får vi inget veta?' Flygvapnet nonchalerar hustrurna". Under dessa rubriker 

angavs att det sedan natten låg en dimma i området och att varken flygplan eller skepp ännu 

hade lyckats hitta några spår av det försvunna planet, trots att besättningen var tränad att landa 

på vatten och att planet var utrustat med flera livbåtar osv. Artiklarna beskrev även hur 

Aftonbladet besökt flera av fruarna till besättningen och att ingen av dem hade fått någon 

information sedan flygvapnet hade meddelat dem om att deras mäns plan hade försvunnit 

dagen före. Fru Älmeberg sade att de hade tusen frågor men att de inte fick veta något alls av 

högre myndigheter. 

       I ett par mindre notiser meddelades också dels att en begäran om rysk och finsk hjälp 

hade riktats till de motsvarande ländernas flygattachéer i Stockholm. Dels också att det den 

ryska flottan höll på att öva i östra Östersjön.  

       På sidan visades också en karta angående hur flygplanet hade färdats. På kartan visas hur 

planet ska ha flugit söderut från Stockholm, passerat utmed den gotländska kusten, rundat ön, 

flugit i nordöstlig riktning till höjd av Fårö och sedan fortsatt norrut. 

 

Dagens Nyheter 14/6 1952 

Dagens Nyheter hade denna dag nyheten om den försvunna DC 3:an som sin huvudnyhet, och 

den översta rubriken som var uppdelad i tre delar löd: "Spaningsarmada söker vid gotska 

sandön [-] Svenskt militärflygplan borta med 8 man [-] Tvärt radiostopp förbryllar 

experter".
41

 Artikeln på förstasidan fortsatte att skriva att ett DC-3 plan hade försvunnit och 
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att "olyckan" beräknades ha inträffat klockan 11:25 på fredagen (den 13 juni). Det nämndes 

att ett omfattande spaningsuppdrag var igångsatt men försvårades av dimma, och att DC-3:an 

var fullt utrustat med överlevnadsutrustning för att besättningen skulle kunna ha räddat sig vid 

en nödlandning i vatten. Värdigt att nämna är också att tidningen skrev att det var svårt att 

förklara olyckan, men att: "Alla kända omständigheter anses tyda på att någonting inträffat 

som mycket plötsligt försatt planet ur flygbart skick. Materialfel anses vara den troligaste 

förklaringen till olyckan, och experter är heller icke främmande för sabotageteorin". En 

ytterligare rubrik löd: "DN:s reportageplan fann oljefläck - Spanande militärflyg leddes till 

platsen genom dimbankarna". Artikeln berättade om hur reportageplanet, trots tilltagande 

dimma, hade lokaliserat en större oljefläck och därefter larmat Catalina och B 18 plan som var 

ute och sökte. När artikeln fortsatte inne i tidningen berättades det att man antog att planet 

störtat i samband med sitt sista försök att ta radiokontakt klockan 11:25 föregående dag. Efter 

att ha räknat med att strömmarna förde oljefläcken cirka 4 kilometer per timma ansågs det att 

planet störtat cirka 3 mil från platsen. I en intervju med det första Catalinaplanets besättning 

när de kom tillbaka meddelade de att de inte sett mer än några mindre oljefläckar. Det 

meddelades också att besättningen i det försvunna planet hade haft både fallskärmar och 

flytvästar på sig, såväl som hade övats på att nödlanda i vatten. 

       Andra artiklar i tidningen täckte in ett flertal områden, den översta, och också största 

rubriken löd: "Radiokontakt med det saknade planet var 20:e minut - Bränsle för sex timmars 

färd - Spaningen blixtorganiserades". I den följande texten framkom det att DC-3:an var ute 

för att öva radionavigering och ungefär hur planets färdrutt var tänkt. Vidare stod det att vid 

sådana typer av övning skulle planet rapportera sin position var 20:e minut och att planet 

lämnat sin sista sådan rapport klockan 11:08. När det sista anropet skedde klockan 11:25 hade 

det alltså varit några minuter för tidigt för att vara lägesrapporten vilket poängterades i en 

sidokolumn. En annan större rubrik diskuterade vad som hade kunnat tänkas ha hänt med 

planet. I artikeln påpekades bland annat att planet skulle klarat sig med en motor och att det 

skulle kunna ha glidflugit 25 km utan några motorer. Detta skulle, om den antagna positionen 

var riktig, ha inneburit att planet skulle kunna ha glidflugit till gotska sandön. Efter sådana 

slutsatser ansågs det att vad som än hänt så måste det ha skett snabbt, som förslag gavs 

plötslig brand eller att en propeller lossnat och slagit in i flygplanet. Båda dessa händelser 

ansågs dock också vara osannolika.  
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Norrskensflamman 14/6 1952 

Norrskensflamman skrev oftast betydligt mindre kring händelserna än de båda andra 

tidningarna. På förstasidan skrev Norrskensflamman här en mindre artikel med rubriken "DC 

3:a saknas - 8 man ombord".
42

 Artikeln beskrev hur en kommuniké från flygvapnet berättade 

att ett flygplan av typ DC-3 saknades efter att det varit ute för att öva navigeringsflygning. 

Artikeln beskrev också att planet skulle ha rundat Gotland och "befaras ha störtat i havet öster 

om Gotska Sandön". Artikeln påbörjade sedan en lista över de ombordvarande och fortsatte 

sedan på sista sidan. 

       På sista sidan blev listan över besättningen färdigskriven. Efter det fortsatte skribenten att 

beskriva att det skickats ut både flygplan och fartyg för att söka efter det försvunna planet och 

att vädret ansågs relativt bra. Artikeln beskrev hur spaningarna skulle ha fortsatt på kvällen, 

men att det då lagt sig en dimma över området varvid de flesta flygplan hade dragits tillbaka.  

Efter detta återkom namnen och uppgifter om vad de försvunna tjänstgjorde som. Denna gång 

hade dock även deras födelseår och hemort lagts till i listan. 

 

Aftonbladet 15/6 1952 

Förstasidan av Aftonbladet denna dag utgjordes av en huvudrubrik och en mindre spalt text 

som rörde DC-3an, resten av sidans bilder, rubriker och texter rör andra frågor än 

försvinnandet av planet.
43

 Rubriken rörande planet löd: "Jagaren Sundsvall fann spår av DC 

3:an [-] Vrakdelar vid Fårö". I en mindre rubrik som inleder artikeln på sidan står det 

"Gummibåt vid Sandön". I den följande artikeln beskrevs hur jagaren Sundsvall klockan åtta 

på morgonen hade påträffat "en icke uppblåst gummilivbåt 60 km nordost om Gotska Sandön 

och vid 9-tiden ännu en livbåt och flera vrakspillror av den försvunna DC-3:an 12 km öster 

om Fårö". Enligt artikeln bekräftade detta att "katastrofen" skett medan planet hade flugit i 

kurs och att det måste skett "blixtsnabbt". Befälhavaren på Sundsvall meddelade att flotten 

inte hade varit uppblåst, men att det inte var uteslutet att det kunde ha varit det.  

       På sidan 4 upptogs ca 1/3 av sidans utrymme med artikeln rörande upptäckten, och 

inleddes med rubriken: " "Sundsvalls" chef i AB-samtal: Flyg-livbåten kan ha varit uppblåst". 

I artikeln framkom det att Aftonbladet hade haft en intervju med kapten Ehrensvärd som var 

befälhavare på jagaren Sundsvall, fartyget som hittade gummibåten. Han berättade att de 
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hittat båten klockan åtta på morgonen och att den inte var i uppblåst läge, kaptenen ville dock 

inte uttrycka sig personligen kring om den kunde ha varit uppblåst tidigare. Det beskrivs även 

hur den ouppblåsta båten både gav stöd kring var ungefär planet borde ha befunnit sig när det 

kraschade, såväl som stöd för teorin om att händelseförloppet som ledde till kraschen 

troligtvis hade gått snabbt. Det beskrevs också hur ett annat fartyg, Landsort, hade mött flera 

ryska ytfartyg och två ubåtar, och kapten ska ha berättat att det var tydligt att det föregick en 

större rysk flottmanöver i området. 

 

Dagens Nyheter 15 juni 1952 

Detta datum löd Dagens Nyheters huvudrubrik: "Sjöfynd utanför Huvudskär kan vara livbåt 

från DC 3:an [-] Amfibieoperationer på ryskt farvatten nära olycksplatsen".
44

 I den följande 

texten förklarade skribenten att man trots "intensiv spaning från flygplan och marinfartyg" 

ännu inte hittat DC-3:an eller dess besättning. Däremot meddelades att ett gult objekt 

uppskattat till ca 75*75 cm siktats från flyg och att fartyg var på väg dit. Vidare beskrevs det 

att den svenska försvarsstaben anhållit om att få rapporter från både den finska och ryska 

flygattachén i Stockholm om något av de både respektive länderna gjorde några speciella 

iakttagelser över Östersjön. I artikeln togs även vädret upp och det beskrevs att ett flertal 

flygplan stod startklara, men att de inte kunde gå ut på grund av en tjock dimma över området. 

Det talades också om att i Danmark och USA hade DC-3:ans "försvinnande satts i samband 

med meddelanden om en stor rysk flott- och flygmanöver".  

       Artikeln fortsatte på tidningens sista sida där det stod att det föregick en större rysk 

manöver i området och att bland annat finska fiskare uppgivit att de sett massvis med 

sovjetiska MiG-15 plan. Skribenten påpekade att man inte helt kunde utesluta att DC-3:an 

råkat flyga in över området och blivit förväxlat som ett radiostyrt ryskt plan menat för 

övningsskjutning. En löjtnant Jägerstedt meddelade att Catalinaplan varit ute och spanat men 

att dimman över området var så tät så att det var som att flyga i mjölk. 

       Kontentan av andra artiklar meddelade att det siktats många saker i vattnet som man hade 

hoppats på kunde ha tillhört DC-3:an, dessvärre hade alla siktningar än så länge visat sig inte 

ha haft någon koppling till planet. Däremot hoppades man fortfarande på att det gula 

föremålet skulle kunna tillhöra planet och hade skickat ut fartyg för att bärga föremålet. 
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Norrskensflamman 15/6 1952 

Tidningen utkom inte denna dag (söndag). 

 

Aftonbladet 16/6 1952 

Denna dag uppkom ett nytt fokus efter det att ett svenskt Catalinaplan, som var ute och sökte 

efter den försvunna DC 3:an, blev nedskjutet av sovjetiskt jaktflyg.
45

 Hela förstasidan av 

dagens tidning berörde nedskjutningen av planet och hade som översta rubrik: "Svenskt 

räddningsplan nedskjutet av ryssarna [-] Obeväpnat Catalinaplan anfölls av två Mig 15". 

Denna rubrik följdes av bilder som dels visade planets besättning och dels planet innan det på 

fredagen hade skickats ut för att söka efter DC-3:an. Nedanför bilderna stod Rubrikerna 

"Nedskjutna planets besättning har räddats! Togs ombord av tysk båt - tre skadade". I artikeln 

som följde på förstasidan stod det att ryska flygplan hade öppnat eld mot planet klockan 4.09 

på morgonen. Ett annat Catalinaplan hade vid denna tidpunkt tagit emot ett anrop från den 

nedskjutna Catalinan om att ryska plan hade utfört skenanfall, följt av ytterligare ett 

meddelande om att de ryska planen hade öppnat eld och det sista meddelandet löd: "Vi är 

träffade flera gånger". I artikeln framgår också att Sveriges statsminister, Tage Erlander, i 

form av tillförordnad utrikesminister hade träffat Sovjetunionens svenske ambassadör. 

Skribenten fortsatte att angående nedskjutningen skriva att "Detta oerhörda övergrepp mot ett 

obeväpnat räddningsplan" hade skett på internationellt vatten. Det stod även att besättningen 

hade räddats av ett tyskt handelsfartyg som hade fört dem till Hangö och att två av sju i 

besättningen hade lättare skador, medan de övriga fem var oskadda. 

      Inuti tidningen användes strax över två sidor till artiklar rörande det nedskjutna Catalina-

planet och den försvunna DC-3:an. På den första av dessa sidor löd huvudrubriken: "Ryssarna 

anföll på internationellt vatten [-] Väldigt spaningsuppbåd från flyget och flottan". I artiklarna 

framkom att den svenska ordern hade varit att aldrig flyga närmare den baltiska kusten än 

27,8 km, det Catalinaplan som inte blev nedskjutet var det som hade flugit närmast den 

baltiska kusten och uppgav att de aldrig flugit närmare än 29 km från kusten. Det berättades 

även att det andra planet hade svängt in mot området där den beskjutna Catalinan senast hade 

rapporterat ifrån. De uppgav även att de hade sett det beskjutna planet flyga västerut på låg 

höjd och att de senare hade tappat varandra ur sikte. Det gick även att läsa om vilka åtgärder 

som hade tagits för att leta reda på det försvunna planet och att svenska jaktflygplan 

tjänstgjorde som ett "skyddparaply" runt de plan som var ute och sökte.  På sidan visades även 
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en skiss över hur MiG-15 såg ut, det vill säga den flygplansmodell som hade skjutit ned 

Catalinan. Andra bilder visade bland annat piloten på det nedskjutna planet, den ryska 

ambassadören och även en bild med den svenska kommendören Klint och flyggeneralen 

Nordenskiöld. 

       På den andra sidan inuti tidningen löd ett par av huvudrubrikerna: "Sovjetambassadören 

till Erlander [-] Kraftig protest, bestraffning krävs" och "Befälhavaren i AB-intervju: Rysk eld 

under tio minuter [-] Vi simmade mot gummiflotte". Den första artikeln beskrev en officiell 

protest som Erlander hade lämnat till Sovjet där man utkrävde att Sovjet skulle undersöka 

händelsen och ställa de ansvariga till svars så att händelsen inte skulle upprepas. Den andra 

artikeln handlade om en intervju med befälhavaren på Catalinaplanet där han berättade om 

hur de blivit beskjutna av åtminstone ett av de två planen. Vidare berättade han att de lyckats 

göra en relativt hård nödlandning inte långt ifrån det tyska handelsfartyget Münsterland där de 

lyckats få ut livbåtar och hade plockats upp av skeppet inom fem minuter. Andra artiklar på 

sidan berörde bl.a. en demonstration vid den ryska ambassaden.  

       På den tredje sidan i tidningen vändes fokus åter mot sökandet av själva DC-3:an och det 

med rubriken att "Marinens mästerdykare undersöker havsbotten där DC 3:an tros ligga". I 

artikeln framgick det man var så gott som säker på att det låg något i vattnet efter att ha hittat 

en oljefläck och lampor i området.  

 

Dagens Nyheter 16 juni 1952 

Nyheterna kring nedskjutningen av Catalinan hade troligtvis inte hunnit nå DN före tidningen 

trycktes denna dag.
46

 Huvudnyheten i DN denna dag löd istället: "Gummibåt och oljefläck 

röjde platsen för flygkatastrofen i Östersjön [-] Dykare söker DC 3:ans vrak vid Sandön [-] 

Draggningar gav napp på nitton meters djup [-] Livbåt expertgranskas". Ytterligare en rubrik 

löd: "Ekolod gav utslag under oljefläcken". I de båda artiklarna framkom det att flygvapnet nu 

hoppades att de hade hittat vraket efter det försvunna planet. Detta efter att Catalinaplan hade 

funnit en stor oljefläck på ungefär 400 meter i diameter. I området hade de även hittat bland 

annat träflisor och lampor som möjligen ansågs ha kunnat komma från en DC-3:a. I artiklarna 

berättades även att det faktiskt hade varit en gummibåt som det hade skrivits om tidigare dag, 

och att den nu tagits till Stockholm av jagaren Sundsvall. Det berättades också att 

gummibåten hade skador vilka man nu skulle undersöka. Båda artiklarna fortsatte sedan inne i 

tidningen. 
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       I tidningen utökades till att börja med skriverierna kring gummibåten och reportern 

meddelade att kaptenen ombord på jagaren som plockat upp båten sagt att gummibåten var 

illa medfaren. Kaptenen menade dock att det inte fanns några tvivel om att båten kom från 

DC-3:an. Skribenten påpekade olika teorier kring varför båten inte hittats tidigare, vädret var 

en faktor, men han spekulerade också i att planet skulle kunna ha knäckts när det slog i vattnet 

och att gummibåten kommit upp till ytan först senare och att den när den stigit uppåt kunde ha 

blivit sönderriven av flygplansvraket. Det utvecklades också om oljefläcken man hittat. 

Fläcken växte under en tid med mest olja i centrum vilket föreslog att något läckte olja på 

botten. Dessutom hade draggningar antytt om att det fanns något på den i övrigt relativt platta 

sandbotten. I och med att djupet inte var mer än 19 meter hade man skickat ned en dykare 

(som bland annat hittat en försvunnen ubåt under det andra världskriget) för att undersöka 

bottnen närmare. Han hade dessvärre haft dålig sikt i första dyket och hade inte kunnat se 

något vid sin första nedstigning. 

 

Norrskensflamman 16/6 1952 

Inga uppgifter om det försvunna planet denna dag.
47

 

 

Aftonbladet 17/6 1952 

Denna dag upptogs återigen hela Aftonbladets förstasida av nyheter kring den försvunna DC 

3:an och den nedskjutna Catalinan.
48

 Huvudrubriken löd: "MIG-plan i svärmar [-] Catalina-

piloten: Ingen bragd!". Det första som stod under huvudrubriken angav hur det hade tett sig 

när en av Catalinans besättningsmän, Ove Engberg, hade kommit hem till sin fru och sina fyra 

barn. Bland annat menade han att även om det hade varit ruskigt hade han framförallt känt 

"helig ilska" under beskjutningen. Vid sidan av spalten visades en stor bild på Engberg och 

hans familj. Under bilden fanns även en text om hur de som sökt efter Catalinan innan man 

visste vad som hänt med besättningen hade fått återgå till sina baser för att få vila. Det 

beskrevs också hur fartygen som deltagit i sökningarna konstant sett MiG-15 plan på sina 

radar och att det "svärmar av MIG-plan över Östersjön". Aftonbladet hade även fått till en 

intervju med piloten till det nedskjutna planet med rubriken "AB-intervju på sjukbädden: 'Jag 

gjorde bara min plikt'". Det stod att piloten sade att han endast hade gjort sin plikt men att han 

"gick med på att skadan i armen inte var att leka med". Han hade blivit träffad under det andra 
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av totalt sju sovjetiska anfall. På grund av sina svåra skador hade han inte fått åka hem 

samtidigt som de andra, men var nu på väg att få komma hem för att motta experthjälp för sin 

arm i Stockholm. En annan rubrik som fick ta relativt stor plats lydde: "Tyske kaptenen: 

Sovjets handlingssätt rent krig", och handlade om hur kaptenen på det tyska fartyget hade 

plockat upp den svenska besättningen. Det framgick även att han hade tjänstgjort i den tyska 

flottan under det andra världskriget och att han hade haft prioritet att ta hand om de skadade. 

En av de minsta artiklarna pekar på hur den ryska ambassadören återigen hade träffat 

Erlander. Aftonbladet skrev att det inte var känt vad som sagts, men att det misstänktes att han 

var där för att behandla de demonstrationer som hade skett utanför den ryska ambassaden, och 

även kommentera på "de två skarpa demarcher" den svenska staten gjort mot Ryssland dagen 

före. 

       I tidningen användes cirka en och en halv sida till att skriva om saker direkt förbundna 

med de båda flygplanen. I andra artiklar nämndes bland annat också att Sverige levererade i 

snitt ett nytt fartyg till flottan varje månad och att USA börjat med luftbevakning dygnet runt. 

Den första sidan som mestadels handlade om de svenska flygplanen inleddes med "Sköts DC 

3:an ner därför att den sett för mycket?". Det skrevs här exempelvis om hur fiskare när de 

kommit tillbaka till Bornholm rapporterade att de sett två ryska hangarfartyg och att de hade 

räknat till upp emot 250 ryska MiG-plan. Ett förslag ifrågasatte om DC-3:an hade blivit 

nedskjutet därför att de skulle ha sett för mycket av dessa manövrar. De två kvarvarande 

artiklarna berättade om hur "Catlina-hjälten tog ned planet med krossade armen" och om 

"Nationalsången och stenregn vid kravallerna på Villagatan". Den förra artikeln fortsatte med 

en något mer detaljerad historia om de skadade ombord på Catalinan som förstasidan redan 

hade skrivit det grundläggande om. Den senare artikeln behandlade hur det under dagen varit 

en demonstration med upp emot 2000 personer utanför den ryska ambassaden. Denna 

folksamling ska ha varit relativt lugn, men senare på kvällen samlades en större samling yngre 

män på platsen. Dessa män hade bland annat kastat sten mot polisen, skapat facklor av 

tidningen Ny Dag och några hade lyckats kasta in en sten genom ett fönster på den ryska 

ambassaden. En mindre notis på denna sida berättade också om hur chefen för flygvapnet 

personligen hade varit med i jaktflygplan för att skydda de som letade efter Catalinaplanet. 

       På den andra sidan i tidningen lydde den största rubriken: "Världsopinionen reagerar 

kraftigt - Sverige uppmanas ingå i A-pakten". Artikeln behandlade hur olika länders press 

hade handskats med händelserna mellan Sverige och Ryssland. Viss kommunistisk press ska 

ha skrivit om hur Sverige hade kränkt ryskt luftrum medan andra menade att de kunde ha varit 

ett led för Ryssland att försöka visa hur Ryssland försökte göra Östersjön till ett Mare 
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Nostrum.  

       På sista sidan av tidningen visade bilder på ett par ur besättningen med fruar. 

 

Dagens Nyheter 17 juni 1952 

Detta datum upptog nyheter kring händelserna över Östersjön nästintill hela förstasidan av 

tidningen.
49

 Dock nämndes inget på förstasidan om den försvunna DC-3:an, nu gällde alla 

artiklar den nedskjutna Catalinan. Till viss del verkar DN även ha försökt ta ikapp en del av 

den information de inte hade publicerat tidigare dag. Huvudartikeln för dagen löd: 

"Blixtinkallad regering dryftar flygdramat [-] Flygförare med armen genomskjuten räddade 

Catalinans hela besättning [-] Ehrenskiölds män vid lv-kanonerna såg Mig i radar". Den 

följande artikeln beskrev hur Catalinaplanets pilot hade lyckats landa planet trots en 

genomskjuten arm och att besättningen lyckats rädda sig till ett närbeläget tyskt fartyg. Det 

framgick också att nedskjutningen skett på internationellt vatten och att ett fartyg 

(Ehrenskiöld) haft MiG-plan kretsande runt sig. Vidare beskrevs hur statsminister Erlander 

efter överläggningar hade överlämnat en "skarp protest" till den ryske ambassadören i 

Stockholm och att det hade skett vidare överläggningar under eftermiddagen. Ytterligare 

några rader beskrev hur tusentals personer hade samlats och demonstrerat utanför den ryska 

ambassaden. Flera högar med tidningen Ny Dag hade eldats upp och likaså hade brandbomber 

kastats in över polisavspärrningarna.  

       Via andra rubriker förmedlades bland annat att: "Sovjetanfallet kom oförberett [-] Alla 

hjälpte sårade piloten i gummibåten" och "Skarpa Svenska protester till ryske ambassadören 

[-] Straff krävs för de ryska Mig-förarna". I artiklarna beskrevs mer utförligt var och hur 

beskjutningen och nödlandningen av Catalinan hade gått till och att nedskjutningen från 

svensk sida betraktades som en våldshandling och att MiG-piloterna förväntades att ställas till 

svars. Vidare under den andra rubriken stod det även följande: "I Moskva har vederbörande 

orienterats om utsträckningen av de svenska spaningarna, och en hemställan har gjorts att 

dessa icke i fortsättningen skall störas av ryska stridskrafter". Båda artiklarna fortsatte sedan 

inuti tidningen. Ytterligare en notis berättade hur sex man ur besättningen kommit tillbaka till 

Sverige medan en fortfarande vårdades på Hangö för sina skador.  

       På andra sidan fanns, förutom ledaren, bland annat två artiklar som mer eller mindre 

berörde nedskjutningen. Den första av artiklarna beskrev Catalinan och MiG-15 som 

flygplanstyper, vad de kunde prestera osv. I artikeln nämndes även att det krävdes sju anfall 
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av MiG-15 planen innan de lyckades tvinga ner Catalinaplanet, någon som artikelskribenten 

beskrev som något som inte vittnade: "särskilt högt om de ryska förarnas skicklighet och 

vapnens effektivitet". I den andra artikeln diskuterades tidigare nedskjutningar. Bland annat 

beskrevs nedskjutningen av ett amerikanskt plan 1950 där Sovjet senare meddelade att planet 

flugit in över Sovjetiskt territorium. Det amerikanska planet skulle därefter ha vägrat att bli 

eskorterade utan istället öppnat eld mot de sovjetiska planen. Detta poängterades vara något 

som övriga världen inte trodde på och det drogs likheter med att både det amerikanska planet 

1950 och det nu nedskjutna Catalinaplanet båda enligt uppgift hade varit helt obeväpnade. 

       På sidan tre i tidningen nämndes det att Kungen blivit informerad av Erlander om 

händelserna medan han var ute på sin Eriksgata. Kungens resa skulle dock inte ställas in utan 

fortsätta som planerat, dock med kontakt med regeringen. Efter detta fortsatte artikeln att 

beskriva kungens resa. 

       Den största rubriken som påbörjade den del av tidningen som mestadels behandlade 

händelserna i Östersjön löd: "Mystiskt flygplan bevakade 'Ehrenskiöld' [-] Order till fregatten: 

Låt er ej beskjutas Besvara varje anfall". I en målande artikel beskrev DN:s utsände reporter 

stämningen ombord på fregatten. Det beskrevs hur hårt alla 100 besättningsmän fick arbeta, 

vilket stort allvar som kändes ombord och så vidare. Skribenten menade att detta märktes 

extra tydligt på bland annat de hjälmprydda matroserna vid skeppets beväpning, på hur 

kockarna och liknande blivit beordrade att spana mot horisonten, hur svenska jaktplan 

skyddade spaningsplan i luften och inte minst rapporterna i fartygets högtalarsystem angående 

fientliga flygplan i luften runtomkring skeppet. Efter att ha fått rapport om Catalinans 

nedskjutning hade fartyget satt kurs mot platsen för att söka efter överlevande. På platsen 

hade man hittat "två gummiflottar, vilka båda innehåller två långa knivsnitt, en presenning 

med blodfläckar på samt en sittdyna". Strax efteråt rapporterades till fartyget att alla 

besättningsmän funnits välbehållna. Sist i artikeln nämndes också att sökningen av DC-3:an 

fortsatte och att dykare skulle gå ner när vädret blivit bättre. Under en annan rubrik beskrevs 

även mer i detalj protesterna utanför den ryska ambassaden och hur polisen fått stoppa 

inträngningsförsök, rensa bort kastade facklor och mot kvällen även fått trycka undan 

folkgrupperna. Det uppskattades enligt polisen att ca 1500 personer samlats. I artikeln 

nämndes vidare att den ryske ambassadören talat med statsministern i ett vad som ansågs 

ovanligt långt möte för sin typ (1 timma och 5 minuter) , under mötet skulle Erlander också 

blivit meddelad att Catalinans besättning hade påträffats levande. Vidare presenterades också 

på sidan händelseförloppet kring nedskjutningen av Catalinan där skribenten med olika 

klockslag presenterade händelseförloppet från anfall till räddning. Det förekom även en längre 
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artikel med rubriken: "Hustrurna grät av glädje vid budet om räddningen". Texten beskrev hur 

de olika fruarna hade tänkt och agerat under tiden från det att de meddelades att deras mäns 

plan med största sannolikhet blivit nedskjutet fram tills det att de fick veta att de mådde bra. 

Texten utvecklades också med hur barnen, vänner och bekanta och så vidare hade reagerat på 

händelserna. Som en mindre avslutande artikel publicerades även det protestbrev den svenska 

regeringen lagt fram till den sovjetiska där de berättade om läget och även att de förväntade 

sig att den sovjetiska staten skulle undersöka händelserna och ställa de ansvariga tillsvars för 

sina handlingar. 

       Följande sida visade bilder med tillhörande bildtexter på saker rörande händelserna. 

Däribland visades bilder på folksamlingen utanför den ryska ambassaden, hur general 

Nordenskiöld tog emot sex av de sju flygarna vid hemkomsten, besättningen på Ehrenskiöld 

vid fartygets beväpning och så vidare. 

       Den sista sidan denna dag som till största del beskrev händelserna var prydd med 

överrubriken: " 'Ingen behövde ge order - Alla visste sin plikt' [-] Villervalla och oro vid 

hämtningen i Åbo". Texten beskrev hur de sex besättningsmän som kunde föras hem till 

Sverige hade blivit försenade till Åbo där en stor folksamling väntade på dem. De hade order 

att inte uttala sig direkt om händelsen, men tackade besättningen på fartyget Münsterland, 

som hade plockat upp dem, för allt de gjort för dem. I Finland ska nedskjutningen ha 

betraktats med lika stor uppståndelse som i Sverige, och ett flertal finnländska fartyg och 

flygplan hade gett sig ut för att leta efter överlevande. I folkmassan på flygplatsen kunde man 

enligt skribenten höra många säga saker i stil med: "Nu har ni kanske lärt er litet mer om hur 

det är att gränsa till Ryssland". På sidan fanns även en fortsättning från förstasidan där det 

beskrevs hur besättningen flugits hem till Barkaby. Det sades att de hade gjort en direkt 

nödlandning, att det inte varit några problem att ta sig ur planet och att alla vetat vad de skulle 

göra. Efter att ha talad med general Nordenskiöld fick besättningen svara på journalisters 

frågor i tio minuter. En annan rubrik hade budskapet: "Kraftigt eko i utlandet". Under 

rubriken stod det först om paralleller till nedskjutningen av det amerikanska planet 1950 och 

det ifrågasattes om Sovjet nu som då skulle försöka rättfärdiga nedskjutandet av 

Catalinaplanet. Därefter fokuserade artikeln sig mot i tur och ordning USA, London, Paris och 

Moskva. En amerikansk senator hade yttrat sig kring att det inte fanns några neutrala länder i 

ett tredje världskrig: Den brittiska pressen hade kommenterat det spända läget mellan Sverige, 

Danmark och Ryssland angående territoriella vatten och att Ryssland verkar blivit snabbare 

att ta till vapen. Den franska tidningen var rädd för en eskalering av det kalla kriget och från 

Moskva rapporterades det att det inte nämnts något om nedskjutningen. Större 
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uppmärksamhet får dansk press där skribenten under en ny rubrik presenterade hur danskarna 

hade visat sitt stöd för Sverige och hur dansk press kommenterade att om ett plan vistas i 

samma luftrum som Ryssland frågas man inte om man kommit ur kurs och behöver hjälp utan 

att man istället sköts ned. Likaså poängterade de att även om planet varit inne över sovjetiskt 

luftrum hade det civiliserade att göra varit att eskortera bort planet. Det ifrågasattes också 

vidare om detta var ett ryskt försök att föra Östersjön till ryskt territorium. En sista fråga 

ifrågasatte ifall Sverige nu skulle ompröva sin neutrala storpolitik.  

 

Norrskensflamman 17/6 1952 

Denna dag upptog en medelstor rubrik mitten på tidningens förstasida och lydde: "Svenskt 

flygplan nedskjutet utanför Dagö [-] Besättningen har räddats.
50

 Några rader påbörjade sedan 

en artikel som sade att "Ett räddningsplan av typen Catalina med sju man ombord" hade varit 

ute och letat efter den försvunna DC-3:an när den blivit beskjuten. Artikeln fortsatte sedan 

inne i tidningen. 

       Inne i tidningen fortsatte artikeln att berätta för läsaren att planet hade blivit beskjutet 

varvid det försökte återvända mot Sverige och hade siktats av ett annat svenskt flygplan. 

Vidare stod det att hela besättningen hade blivit upplockade av ett tyskt handelsfartyg och att 

två ur besättningen hade lättare skador. Det framgick också att den svenska regeringen hade 

"framfört en protest med begäran om omedelbar undersökning av de omständigheter som kan 

stå i samband med beskjutningen". Artikeln bytte sedan fokus till att beskriva att fartyg och 

spaningsplan hade dirigerats till området för att söka efter överlevande, och att området hela 

tiden patrullerades av svenskt jaktflyg. Efter sökningar hade ett flygplan upptäckt en oljefläck 

på havsytan varefter man även funnit två ouppblåsta gummibåtar. Ett tag efter detta hade 

nyheten nått fram att besättningen räddats av det tyska fartyget. Som avslutning beskrevs 

också att efter ett sammanträde i statsrådsberedningen hade Erlander lämnat en protest till den 

sovjetiske ambassadören.  

 

Aftonbladet 18/6 1952 

Detta datum hade återigen andra nyheter fått börja ta plats på Aftonbladets förstasida, även 

om majoriteten av sidan handlade om läget mellan Sverige och Sovjetunionen.
51

 Den översta 
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och tillika största rubriken löd: "Regeringen beslutar sätta hårt mot hårt i Östersjön". Det som 

Aftonbladet verkade måla upp som den starkaste manifestationen av det här var beslutet att 

låta svenskt jaktflyg ständigt patrullera i området för att skydda den svenska 

räddningsverksamheten. De gjorde också en tolkning om att ett beslut som hade tagits 

föregående dag angående att all tillgänglig radarspaning skulle sättas igång med full kraft 

hade sin orsak i händelserna. Den näst största rubriken på förstasidan löd: "Officiella ryska 

noten: Catalinan besköt sovjetplan!". Artikeln utgick från en rysk protestnot till den svenska 

regeringen. I noten sades bland annat att ett svenskt militärflygplan hade kränkt det sovjetiska 

luftrummet varvid sovjetiska plan upprepade gånger hade krävt att planet skulle följa dem och 

landa på flygbasen. Efter ett tag ska Catalinan istället ha öppnat eld mot det sovjetiska 

ledarplanet, vilket i sin tur besvarade elden och Catalinan ska därefter ha flugit ut mot havet. I 

en mindre artikel som framförallt handlat om den ryska protesten mot Sverige nämndes också 

att den svenska ambassadören i Moskva beklagat att ett svenskt Catalinaplan den 13e juni, 

alltså samma dag som DC-3:an försvann, hade kränkt det sovjetiska luftrummet efter att av 

misstag ha kommit in över Dagö. 

       Den första sidan med artiklar som behandlade nedskjutningen inne i tidningen inrymde 

denna dag en mängd olika underartiklar. För att fånga de stora dragen skrevs bland annat om 

hur frågan skulle kunna lämnas över till FN. En annan artikel behandlade hur statens 

kriminaltekniska anstalt höll på att undersöka gummibåten som ansågs komma från DC-3:an. 

Artikeln menade att det skulle ta ytterligare några dagar innan man kunde få några klara 

besked angående båten. Det fastslogs också i en annan artikel att det nedskjutna 

räddningsplanet varken kunde ha skjutit tillbaka eller befunnit sig över ryskt territorium. Detta 

baserades på att Catalinaplanen aldrig varit beväpnade i svensk tjänst och att planets hastighet 

omöjligt hade kunnat ta det från det ryska luftrummet till nedslagsplatsen på den tid som 

angetts. En något större rubrik löd: "Telefonkontakt Erlander-Undén i dag [-] Vårt jaktflyg 

hävdar Östersjöns frihet" och behandlade bland annat statsministerns roll som 

ställföreträdande utrikesminister. Artikeln menade också att regeringen genom att fortsätta 

spaningarna skyddade av jaktplan skickade en klar signal till Moskva att Östersjön skulle 

förbli fri och inte underkastas rysk dominans.  Andra något mindre rubriker behandlade att 

Sverige beslutat sig att spana över Östersjön med radar och att dykare ännu inte funnit DC-

3:an. Det framgick också att Sverige utvecklat en ny motor som skulle tillåta nya svenska 

jaktplan att flyga "mycket snabbare än ljudet" och ytterligare en artikel rapporterade att det 

hade varit fortsatt oroligt utanför den ryska ambassaden i Stockholm. 

       Den sista sidan med texter angående relationerna mellan Sverige och Ryssland detta 
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datum hade den övergripande rubriken: "Rysk stupiditet eller brutalitet? Världspressen orolig 

för följderna". Artikeln bestod av sammanfattningar av artiklar från olika tidningar och olika 

länder. Överlag presenterades det som att de olika tidningarna i stort var överens om att 

Rysslands agerande inte var acceptabelt, och att de betedde sig på ett brutalt och oklokt sätt. 

Det framkom också att ett par av tidningarna frågade om händelser som denna inte skulle 

kunna få Sverige att överge sin neutralitet och ingå i det västeuropeiska samarbetet. Den 

avslutande spalten hade rubriken: "Förlorade flygplan och spaning kostar 1.6 milj.", och 

räknar på vad de två planen med utrustning och de efterföljande spaningarna på ett ungefär 

kunde tänkas kosta. 

 

Dagens Nyheter 18/6 1952 

Den här dagen hade Dagens Nyheter, precis som Aftonbladet, återigen gett plats åt andra 

nyheter, men händelserna kring Östersjön tog fortfarande upp störst plats på förstasidan.
52

 

Huvudrubriken löd: "Fantastisk rysk anklagelse 'Catalinan besköt oss'". Den följande artikeln 

hade underrubriken "DC 3:ans gummibåt skadades av kulor tror flygexperter". Den följande 

artikeln började med att förklara att en rysk not som hade överlämnats till den svenska 

ambassaden i Moskva menade att ett svenskt plan den 16 juni hade tagit sig in över ryskt 

territorium. Vidare menade noten att planet hade öppnat eld när ryska plan hade försökt få det 

att landa. Artikeln fortsatte förklara att Catalinan, som ansågs vara det plan noten syftade på, 

hade varit obeväpnat och att "besättningen hade inte ens sin personliga beväpning på sig", och 

att det var bevisat att planet inte ens varit nära ryskt territorium. Efter detta bytte artikeln 

fokus och fortsatte med att berätta att "experter" var övertygade om att skadorna från DC-

3:ans gummiflotte hade orsakats genom beskjutning. Ett slutgiltigt beslut kring detta 

förväntades dock ges först när statens kriminaltekniska anstalt var klara med sin undersökning 

vilket de förväntades bli färdiga med samma dag tidningen trycktes. Det nämndes även att det 

nu hade "konstaterats" att 250 MiG-15 hade befunnit sig i området norr om Gotland när DC-

3:an hade försvunnit. Artikeln fortsatte sedan inuti tidningen. Under artikeln följde en mindre 

notis där den ryska noten skrevs ut. En annan notis som även den hade skrivits ut precis under 

dagens huvudrubrik hade rubriken "Sverige skärper luftbevakningen" och meddelade att 

luftbevakningen utmed Sveriges kust skulle ökas. En sista rubrik rörande händelserna 

meddelade att Arbin, den svårast skadade piloten från Catalinan, mådde bra och att 

operationen var klar. Artikeln meddelade att Arbin kommit tillbaka till Sverige där han mötts 
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av sin fru och sjukvårdpersonal som genast hade fört honom till det Karolinska sjukhuset där 

han hade operarats. Sjukhuset hade beordrats att inte säga mer angående händelserna till 

pressen än att: "Han mår bra". Artikeln fortsatte sedan i tidningen.  

       På andrasidan fanns förutom ledaren en samling av vad annan press skrev om dådet. I 

artikeln presenterades utdrag från diverse olika tidningar som angavs representera Folkpartiet, 

högern, socialdemokraterna och en syndikalistisk tidning. Genom artikeln försökte skribenten 

visa hur olika tidningar tolkade händelserna. 

       Längre in i tidningen följde DN:s egna artiklar där de börjades med rubriken "Sannolikt 

kulhål i DC 3:ans gummiflotte". Under rubriken fortsatte artikeln om gummibåten från 

förstasidan och det började med att ta upp att man från det svenska militära flygets sida 

menade med ett ord att anklagelserna av Catalinan var "löjlig" och baserade detta på bevis 

kring var planet befunnit sig och att det inte varit beväpnat. Det rapporterades också att "Allt 

spaningsflyg" hade dragits in och likaså den mesta sjöstridsspaningen. Dock var inte hoppet 

om att någon från DC-3:an var vid liv helt utdött, utan man hoppades att någon eller några 

hade kunnat blivit upplockade av fartyg från öster. I en annan artikel meddelades rörande DC-

3:an att man inte kunnat utföra eftersökningar av bottnen där planet troddes vila på grund av 

dåligt väder. På sidan presenterades även vad som sades internationellt om händelserna i form 

av sammanställningar av tidningar från Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och USA. 

Överlag presenterades det som att de flesta länder gav relativt stort utrymmer för händelserna 

i sina medier och att den överlägsna majoriteten tog svenskarnas parti. Det enda som gick 

emot var en fransk kommunistisk tidning som menade att de svenska planen varit beväpnade 

och befunnit sig över sovjetiskt territorium. En rubrik för en mindre artikel löd även: "P. S. 

Svensk Catalina vid Dagö under sökandet i fredags". Artikeln presenterade att det i intervjuer 

med besättningar som spanat över Östersjön hade framkommit att ett Catalinaplan vid dålig 

sikt kommit in i Sovjetiskt luftrum över Dagö och att de genast begivit sig därifrån när de 

hade upptäckt sitt fel. Det nämndes även att den svenske ambassadören i Moskva hade fått 

order om att meddela detta till Moskva och framföra en ursäkt. 

       På följande sida presenterades en relativt lång artikel skriven av DN:s "militära 

medarbetare". I artikeln kom skribenten genom att presentera fakta kring MiG-15 fram till att 

nedskjutningen näst intill säkerligen var planerad då han menade att händelserna tydde på att 

Catalinan blivit följd av Sovjetisk radar som troligtvis dirigerat MiG-planen till platsen. 

Likaså presenterade skribenten via uträkningar att Catalinan inte kunde ha varit över 

Sovjetiskt territorium när det blev beskjutet. En annan längre artikel utgjorde fortsättningen av 

artikeln kring Arbin på förstasidan. Förutom en mer detaljerad redogörelse för 
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sjukhusvistelsen presenterades även en intervju med Arbin där han bland annat sade att hans 

insats inte var något stordåd utan "rutin och instinkt". Han berättade också att de hela tiden 

haft kontakt med ett annat spaningsplan och att "Den här gången skulle ett svenskt militärplan 

inte försvinna spårlöst". En mindre artikel presenterade också att den ryska ambassadören och 

Erlander hade träffats och diskuterat saker som inte direkt hade med händelserna att göra. 

 

Norrskensflamman 18/6 1952 

En liknande rubrik och artikel från föregående dags nummer av Norrskensflamman prydde 

denna dag tidningens förstasida.
53

 Rubriken löd: "Flygspaningarna inställda efter förolyckade 

DC 3-an". Den följande artikeln förklarade att flygvapnet ställt in sökningarna efter spår av 

det försvunna planet och att man nu skulle rikta sig mot att undersöka om vraket efter planet 

befann sig där man tidigare sett en oljefläck. Vidare hade även flygvapnet meddelat att 

svenska övningsflygningar inte skulle komma att påverkas av försvinnandet av DC-3:an och 

nedskjutningen av Catalinan. Ingressen avslutades med att meddela att Sovjet under tisdagen 

(den föregående dagen) fortfarande inte hade svarat på den svenska protesten. Artikeln 

övergick sedan med att meddela att tio ministrar hade varit närvarande vid ett 

regeringssammanträde och att utrikesminister Undén var bland de frånvarande då han 

semestrade i Italien. Artikeln fortsatte sedan i tidningen. 

       När artikeln återkom i tidningen berättades det under en liten rubrik att även piloten från 

Catalinan hade kommit tillbaka till Sverige. Enligt artikeln hade han armen i band, haltade 

och "verkade chockskadad" när han anlände till Sverige. Han hade senare färdats till det 

Karolinska sjukhuset där de upplyste att han mådde bra. Under ytterligare en liten rubrik i 

samma spalt stod det att läsa att flygvapnet hade meddelat att Catalinaplanet sannolikt inte 

skulle bärgas då det skulle bli "synnerligen svårt". En någon större rubrik löd "Skärpt 

luftbevakning" och berättade att ÖB och regeringen kommit fram till en skärpt luftbevakning, 

dock inga inkallelser. 

 

Aftonbladet 19/6 1952 

Den 19 juni tog nyheterna om de båda planen fortfarande upp majoriteten av Aftonbladets 

förstasida, dock förekom även andra nyheter på sidan.
54

 I den definitivt största och tillika 

översta rubriken stod det: "DC 3:an sköts sönder på 4.000 meters höjd". Rubriken fick ingen 
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egen text utan följdes upp av rubriken "Flera teorier om livbåten". I denna text framgick det 

att undersökningen av livbåten skulle ta ytterligare tid, men att den uppvisade tecken på 

beskjutning. Av detta framkom teorin att planet hade legat kvar på de 4000 meters höjd de 

gjorde vid sin sista lägesangivelse och däruppe blivit beskjuten av fientligt flyg och sedan 

störtat mellan Sandön och Gotland. Här gjordes också en återkoppling till det främmande 

flygplan som uppgavs ha hörts vid Sandön för att sedan ta kurs österut. I övrigt på förstasidan 

rapporterades om hur utrikesminister Undén kommit hem från sin semester och haft möten 

med bland annat statsministern, ingen information om vad som sagts fanns dock att tillgå. 

Ytterligare en notis diskuterade hur Sovjet använde öarna Dagö och Ösel för målskytte med 

deras nya "V-vapen" och även byggde baser på öarna där V-vapen skulle kunna användas mot 

Skandinavien. Ordet V-vapen härstammade från det andra världskriget då Tyskland hade 

börjat använda "Vergeltungswaffen" (vedergällningsvapen) där ordet mest åsyftade två olika 

typer av raketer som hade utvecklats i Tyskland. Med andra ord var det troligtvis just 

raketbaser som Aftonbladet åsyftade.
55

 

       Den största artikeln inuti tidningen fortsatte att behandla hur Dagö hade utrustats med en 

V-vapenbas och därmed fått en storpolitisk roll. Artikeln påvisade hur Sovjet utvecklat nya 

typer av raketer med rötter i andra världskrigets Tysklands raketprogram. Vidare påpekades 

också att ett flertal områden i öst utrustats med liknande baser och att Sovjet skulle kunna 

skicka in stora salvor med raketer in i bland annat det högt industrialiserade Ruhr-området. På 

sidan publicerades också den svenska regeringens svar till den sovjetiska noten angående att 

Catalinan skulle ha öppnat eld mot det sovjetiska flyget. I svaret avvisade den svenska 

regeringen tydligt de sovjetiska beskyllningarna. Andra mindre artiklar handlade bland annat 

om hur dåligt väder förhindrade dykningar efter DC-3:an, att ett rykte florerade på Kuba om 

att Sverige hade blivit invaderat, hur Sovjet vägrade att ta emot svenska socialdemokrater och 

hur de bilder som menats ha visat kulhål på gummibåten inte var på den sida skadorna fanns, 

men att det likväl fanns skador som tydde på beskjutning. Än mindre artiklar nämnde hur den 

amerikanska utrikesministern var "djupt skakad" över nedskjutningarna och att den svenske 

piloten nu var utom all större fara.   

       På nästkommande sida berördes händelserna av två större artiklar. Den första artikeln 

beskrev återigen vad ett par olika tidningar hade för tankar om händelsen. I 

sammanställningen av artiklarna målades det fram som att Sovjet försökte göra Östersjön till 

ett område med enbart sovjetiska militära styrkor. Andra aspekter i spalten pekade på 
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skillnaden i öppenhet mellan de båda länderna. Medan Sverige exempelvis hade ursäktat en 

olycksam överflygning av Dagö tidigare fredag hade Sovjet först detta datum berättat för 

allmänheten om händelserna. Enligt den sovjetiska artikeln till sina invånare hade de svenska 

planen varit inne över Ryskt territorium och hade uppenbart inte haft goda avsikter. Man ska 

heller inte ha kommenterat varken händelsen eller omvärldens reaktioner närmare. 

       Den andra artikeln beskrev hur en av Aftonbladets reportrar hade lyckats träffa sovjets 

amerikanska ambassadör när han ankommit till Stockholm för vidareresa mot Moskva. Enligt 

reportern hade ambassadören varit trevlig men sagt att han inte kunde prata om 

nedskjutningen av Catalinan efter att inte ha varit närmare informerad efter att ha rest från 

USA ombord på ett fartyg. 

 

Dagens Nyheter 19/6 1952 

Den 19:e hade nyheterna om försvinnandet och nedskjutandet över Östersjön börjat få en 

något mindre del av förstasidan hos DN, även om dagens huvudrubrik och en relativt stor del 

av sidan fortfarande behandlade händelserna.
56

 Rubriken löd "Rekordsnabbt svenskt svar på 

Moskvanoten [-] Ryska Beskyllningar avvisas blankt". Underrubriker presenterade vidare att 

utrikesminister Undén bröt sin semester i Italien och att det fortfarande inte kommit någon 

rapport kring den påträffade livbåtens skador. I den följande artikeln stod det att läsa att 

Sveriges regering helt avvisade de Sovjetiska anklagelserna om att Catalinan skulle ha kränkt 

Sovjetiskt territorium och ha öppnat eld mot de ryska planen. Efter detta följde noten och den 

fortsatte sedan i tidningen. En mindre artikel påpekade att USA:s utrikesminister, Dean 

Acheson, hade nämnt händelserna över Östersjön i ett tal och att han var "djupt uppskakad 

och bekymrad" över händelserna. Två andra artiklar fortsätter sedan inne i tidningen. Den ena 

fortsatte att nämna en "Intensiv politisk aktivitet" rörande den ryska noten och den svenska 

not som gavs till svar. Den andra påpekade att Sveriges aktier hade stigit i Washington. Detta 

efter meddelandet att Sverige skulle skydda sina spaningsplan med beväpnat flyg. En 

amerikansk tidning hade enligt artikeln menat att det hade rått tvivel på om Sverige verkligen 

var berett att försvara sig när landet inte gick med i Atlantpakten när Norge och Danmark 

gjorde så.  

       Den sjätte sidan i tidningen inleddes med rubriken: "Allt mindre hopp finna DC 3:an vid 

gotska sandön - Resultatlös spaning - Tre napp, inget spår. Den relativt långa artikeln beskrev 

utförligt hur man svept bottnen i området och fått tre napp varav två ansågs kunna vara planet. 
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Dykare hade skickats ned men hade inte kunnat hitta några spår efter något flygplan. Efter 

detta hade den relativt stora optimismen enligt artikeln bytts ut mot allt mer pessimism. Efter 

att inte ha hittat något begav sig de flesta av fartygen in till hamn för att vila upp sig medan 

det återigen blev allt sämre väder i området. I en intervju med en kapten Nils Krokstedt 

meddelade han att de fortfarande hade vissa förhoppningar på ett nytt område, men om de inte 

hittade något där heller visste han inte vart de skulle fortsätta att leta efter planet. På sidan 

fortsatte även artikeln om de svenska aktierna från förstasidan. Kommentarerna menade att 

man inte skulle försöka tvinga in Sverige i Atlantpakten som vid tidigare tillfälle hade 

försökts, men att man hoppades att övergreppet skulle påskynda moderniseringen av Sveriges 

försvar. Artikeln övergick sedan till att skriva om vad tidningar i andra länder hade skrivit. 

Till att börja med fortsatte det med USA där det bland annat beskrev att Sverige var 

"neutralare politiskt än känslomässigt" och att Sverige visat att de inte tänkte vara en boxboll 

åt Sovjet. Brittisk media rapporterades bland annat säga att det var dumdristigt av Sovjet att 

provocera ett land vars neutralitet bara kunde gynna Sovjet. Artikeln menade också att 

Sverige troligtvis skulle hålla fast vid sin neutralitet, men kanske "inte lika strikt som förr". I 

fransk media framgick det att de inte heller trodde att Sverige skulle överge sin neutralitet 

men att det var allvarligt att Sovjet verkade försöka utöka sitt inflytande i Östersjön. En dansk 

tidning påpekade bland annat att den svenska ursäkten för överflygningen av ryskt territorium 

visade skillnaden mellan ett öppet och ett stängt land, och att detta skulle göra att Sverige blev 

trott av omvärlden. En finsk tidning hade skrivit att Sverige vidhöll en strikthet mot Sovjet 

och inte visade några tendenser mot att vilja gå med i Atlantpakten, något Sovjet borde tolka 

som att de inte behöver misstro det svenska ställningstagandet.  

 

Norrskensflamman 19/6 1952 

Detta datum fick händelserna i Östersjön en relativt stor rubrik i Norrskensflamman som löd: 

"Svenskt militärplan överflög sovjetterritorium den 13 juni".
57

 Skribenten beskrev hur det 

efter förhör hade kommit fram att ett Catalinaplan den 13 juni hade flugit in över sovjetiskt 

territorium vid Dagö av misstag när den var ute och letade efter den försvunna DC-3:an. Det 

nämndes också att den svenska regeringen bett om ursäkt för händelsen. Vid det här laget 

hade också Sovjets not kommit till Sverige i vilket Sovjet anklagade att ett svenskt plan hade 

kränkt sovjetiskt luftrum även den 16 juni. Detta hade dock tillbakavisats av den svenska 

regeringen och skribenten skrev att: "Den svenska regeringens och sovjetregeringens 
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deklarationer är i sistnämnda fall oförneliga [sic] såväl vad det gäller Catalinans position vid 

mötet med sovjetplanen som ifråga om Catalinans uppträdande". Under samma rubrik 

fortsatte sedan en till artikel där det återigen upprepades att ett Catalinaplan av misstag 

kommit in över Sovjetiskt territorium, denna artikel fortsatte i tidningen. 

       När artikeln fortsatte framgick det att den svenska ambassadören i Moskva hade fått order 

om att upplysa och beklaga händelsen för Sovjet. I samma spalt fortsatte en ny rubriklös 

artikel med att beskriva den Sovjetiska not som beskyllde ett plan att vara inom sovjetiskt 

territorium och att de hade vägrat bli eskorterade av två MiG-15 varav det blev nedskjutet. 

Detta följdes upp av en beskrivning av den svenska noten där regeringen beskrev vilka plan 

som fanns i området, att de var obeväpnade och spanade efter överlevande eller spår efter den 

försvunna DC-3:an. Den svenska noten beskrevs också ha avvisat att något av planen skulle 

ha varit inne på sovjetiskt område. Mot artikelns slut beskrevs att det ena planet blivit 

beskjutet, nödlandat och sjunkit, medan det andra återvände till sin bas.  

       På nästföljande sida löd den dominerande rubriken: "Varför dröjde upplysningen om 

svenska gränskränkningen?". I artikeln lyfte skribenten förhållandena efter försvinnandet av 

DC-3:an och skrev: 

 

       Kl. 13 den 13 juni inleddes alltså spaningarna efter DC:trean av två plan. Redan kl. 14:15 samma dag, d. v.  

       s. efter endast en och en kvarts timmes flygning var ett av de två planen över sovjetterritorium, allt enligt  

       svenska försvarsstaben. Catalinaplanet med sin relativt låga marschhastighet måste följaktligen ha flugit  

       direkt till sovjetgränsen. Detta innebär att spaningsledaren måste ha utgått ifrån att DC:trean befunnit sig i  

       omedelbar närhet av sovjetterritorium och inte vid Gotland som hävdats i tidningarna. Detta är  

       uppseendeväckande och det är på sin plats att det klargöres för svenska folket vad som förekommit. Frågan  

       är också varför en kränkning av sovjetterritorium tidigt på dagen den 13 juni blir meddelat den svenska  

       allmänheten först den 18 juni". 

 

Artikeln fortsatte med att säga att de oförenliga historierna mellan Sovjet och Sverige kanske 

skulle kunna tänkas bli besvarade om man bärgade Catalinaplanet. Skribenten lade också fram 

den sovjetiska förklaringen som relativt trovärdig och menade att talet om "kallblodig 

nedskjutning" troligtvis inte gett en riktig bild av händelseförloppet. Artikeln övergick sedan 

till att konstatera att det inte var konstigt om Sovjet höll på sina gränser och gav till detta 

exempel i stil med frekvent amerikanskt spionflyg både i Baltikum och fjärran östern. Det 

poängterades också att ett anfall mot Sovjet var något som många ledande amerikanska 

politiker förespråkade mer eller mindre öppet. Som avslutning av artikeln skrev skribenten:  
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       "Sovjetunionen däremot hotar varken USA eller Sverige och det svenska folket har det största intresse av ett  

       got [sic] och vänskapligt grannförhållande till den socialistiska stormakten, vilken bl. a. under det mest  

       farofyllda läget i vår historia räddade oss från en nazistisk ockupations alla fasor".  

 

Aftonbladet 20/6 1952 

Denna sista dag som kommer studeras närmare av Aftonbladets upplagor förde med sig två 

framförallt iögonfallande rubriker relaterat till krisen.
58

 Den översta, och största, rubriken löd: 

"Ryska krigsfartyg vid DC 3:an i natt?" och den andra "Okänt reaplan över Halmstad". Den 

första av de båda rubrikerna förde med sig en text som berättade för läsaren om rapporter om 

ryska örlogsfartyg norr om Gotland, ungefär i det område DC-3:an troddes ha sjunkit. 

Spaningar efter skeppen medförde inget resultat, men det föreslogs att skeppen skulle ha 

kunnat försvunnit före spanarna nådde fram. Det framgick vidare att Ryssland hade svarat på 

den svenska noten, och att de vidhöll att Sverige hade fel om Catalinans position och att det 

visst hade öppnat eld mot MiG-planen. Detta beskrev Aftonbladets skribent som att "Kreml 

vidhåller de lögner som serverades i den första ryska noten". Skribenten menade också att ett 

svenskt svar troligtvis skulle hållas tillbaka fram tills undersökningen av gummibåten var helt 

klar. Angående den andra rubriken meddelade den att ett okänt reaplan på tisdagen (den 17e) 

hade siktats över Halmstad. Planet skulle ha kommit norrifrån och sedan försvunnit ut över 

havet. Det skrevs också att undersökningar hade kommit fram till att planet inte var svenskt 

och att det möjligtvis skulle kunna ha varit ett ryskt plan av typ La 17. 

       En sida i tidningen handlade i majoritet om Catalinan och DC-3:an. Dels presenterades 

hela den ryska noten om att Catalinan hade kränkt ryskt territorium och hade öppnat eld först 

under rubriken: "Sovjet framhärdar: Catalinan sköt! Årsgamla överflygningar dras upp". Som 

rubriken antyder drog de sovjetiska myndigheterna även upp svenska kränkningar av det 

sovjetiska luftrummet som hade skett den 17 och 28 juli 1951. I en annan artikel presenteras 

återigen att Catalinan omöjligt kan ha skjutit eftersom alla tre svenska flygplan av typen 

byggdes om innan de togs i tjänst så att de varken hade eller effektivt kunde utrustas med 

beväpning. I nyheter som även berörde andra länder i koppling till händelserna presenteras 

hur finska fiskare saknades sedan dagen det svenska planet blivit nedskjutet. I artikeln stod 

det att en finsk fiskare hade sett en fiskebåt på väg mot en riktning där han tidigare sett vad 

han misstänkte vara sovjetiska skepp. Händelserna skapade tankar om att den finska båten 

kunde ha blivit övertagen av Sovjet. I den andra artikeln med härstamning utifrån nämndes 
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det att den amerikanska tidningen New York Times hade skrivit att det kalla kriget kommit 

till Skandinavien och att Sverige nu på allvar höll på att fråga sig om det var värt att försöka 

hålla uppe sin neutralitetspolitik. Angående DC-3:an nämndes det att kriminaltekniska 

undersökningen av gummibåten skulle bli klar under morgondagen och att det troligtvis skulle 

ta lite tid innan officiella svenska rapporter gjordes tillgängliga för allmänheten. 

       På följande sida behandlades inget direkt om händelserna. Däremot följde en noggrannare 

artikel angående det reaplan som siktats över Halmstad. Uppenbarligen skulle planet ha 

siktats både från marken och från ett svenskt flygplan. Uppmärksamma iakttagare ska ha 

menat att det inte rörde sig om någon av de vanliga svenska plan som flög i området, utan 

eventuellt ett ryskt plan av typ La 17.  

 

Dagens Nyheter 20/6 1952 

Här hade nyheterna om planen och kontakten med Sovjet fått ta ytterligare mindre plats än 

tidigare datums DN och tog upp cirka 1/4 av förstasidan, dock handlade den mest 

iögonfallande rubriken fortfarande om händelserna och löd: "Sovjet återtar ej beskyllningarna 

[-] Ryskt svar i ny not".
59

 Artikeln fick sedan som underrubrik: "Årsgamla fall av inflygningar 

nya argument" och började med att presentera den sovjetiska noten i vilken det menades att de 

svenska noterna inte stämde och att Catalinaplanet när det påträffades flög över sovjetiskt 

vatten. Artikeln fortsatte sedan på tidningens sista sida. Två andra artiklar påbörjades också på 

förstasidan för att sedan fortsätta inne i tidningen. Den ena hade rubriken "Jätteuppbåd av 

experter för DC 3:an" och beskrev hur haverikommissionen arbetade "dag och natt" för att ta 

reda på vad som hänt planet. Det beskrevs vidare att de fartyg som åkt in till land vid området 

där det söktes efter planet nu hade återvänt till platsen för att söka, men att sökningarna 

återigen fått avbrytas på grund av dåligt väder. Den andra artikeln hade rubriken "ÖB var med 

vid mötet i nämnden" och beskrev att de politiska mötena hade lugnat ned sig och att Undén 

blivit informerad i detalj om vad som vid läget var känt. 

       Artikeln angående uppbådet av experter för DC-3:an fortsatte i tidningen med att säga att 

fartygen som befann sig vid den misstänkta nedslagsplatsen inväntade bättre väder och att det 

fortfarande misstänktes att det var kulhål i planets livbåt även om den kriminaltekniska 

anstalten fortfarande inte ville yttra sig i frågan. De fyra som ledde utredningen av DC-3:an 

presenterades även i artikeln såväl som vad de arbetade med. Den andra artikeln som hade 

beskrivit den politiska aktiviteten fortsatte med att meddela vilka som deltog vid 

                                                 
59

 Dagens Nyheter, 20/6 1952. 



36 

 

förhandlingarna. Likaså poängterades också att de spekulationer som fanns angående att 

Sverige skulle vända sig till FN om Ryssland inte godkände Sveriges ställningstagande för 

närvarande inte hade någon grund. En större artikel hade rubriken "Flottans bästa materiel har 

satts in [-] Kanonserviserna trimmas på spanande minsvepare". Artikeln beskrev läget ute på 

havet och meddelade bland annat att humöret på besättningen inte var på topp, men att det var 

bättre efter att de fått sova en natt. Vidare beskrevs även att ständigt övades med 

automatkanonerna ombord på minsveparna för att hålla hög nivå ifall de skulle bli anfallna. 

Artikeln beskrev också hur det gick till när man sökte av bottnen. Som avslutning berättades 

det hur flera trodde att spillror från vraket skulle ha spolats upp på stranden vid gotska sandön 

vid det här laget. Förutom en låda som visade sig innehålla tyska handgranater från kriget 

hade sökningarna av stränderna dock inte givit något resultat. Ännu en artikel behandlar en 

viss del av nyheterna som den återgavs i utlandet. I USA hade händelserna på många håll varit 

förstasidanyheter i flera dagar, och Sveriges svar till Sovjet hade publicerats i sin helhet. På 

vissa håll ansågs det fortfarande möjligt att omständigheterna kunde leda till att Sverige 

omprövade sin utrikespolitik. Enligt en ledare i en finsk tidning beskrevs det att Sovjet var 

rädd för en invasion ifrån väst, och att man därför markerade "Hitintill men inte längre". 

dansk press spekulerade i om hotet om ett starkare Sovjet i Östersjön kunde göra att landet 

skulle ompröva sitt beslut att inte tillåta baser från Atlantpakten på danskt territorium. I en 

mindre artikel presenterades också en kanadensisk direktör som hade bekräftat att 

Catalinaplanen innan de levererades till Sverige hade byggt om till ambulansflygplan och att 

de inte hade någon beväpning. 

       På sista sidan av tidningen avslutas artikeln från första sidan som beskrev hur Sovjet 

fortfarande vidhöll att Catalinan hade öppnat eld. Till att börja med fortsatte översättningen av 

den senaste ryska noten där det bland annat nämndes två svenska kränkningar av ryskt 

territorium cirka ett år tidigare. Skribenten kommenterar detta sedan med att bortsett från 

påminnelserna om de gamla kränkningarna som redan var avklarade innehöll den ryska noten 

endast samma beskyllningar som tidigare. Detta hade även kommenterats av det svenska 

utrikesdepartementet. 
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Norrskensflamman 20/6 1952 

Detta datum förekom en något mindre rubrik relativt centralt på förstasidan av tidningen som 

löd: "Flygspaningarna avbrutna inga spår efter DC 3-an".
60

 Artikeln berättade att spaningarna 

av de flygförband som använts vid sökandet av DC-3:an hade avbrutits. Övningar och 

patrulleringar över både svenskt och internationellt vatten skulle dock fortsätta som vanligt. 

På grund av dåligt väder hade eftersökningarna av planet vid den gotska sandön tillfälligt 

avbrutits, men fartyg väntade i lä av ön på att kunna fortsätta sitt arbete. Artikeln bytte sedan 

riktning och berättade att utrikesnämnden hade mötts på slottet och beskrev vilka som varit 

närvarande. Detta fortsatte även en kort bit på den sista sidan av tidningen. 
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Diskussion 

Här nedanför har jag som mål att presentera slutsatser och tankar kring det resultat jag 

presenterat. Detta ämnar jag göra genom att i förstahand försöka besvara de frågeställningar 

jag tidigare angivit. Som introduktion till de tre första underrubrikerna kommer jag att snabbt 

och överskådligt återigen göra en sammanfattning över vad tidningarna skrev den berörda 

perioden. Detta för att snabbt påminna om vad som stod i de olika tidningarna. 

 

Hur tidningarna handskades med försvinnandet av DC-3:an 

Som en första punkt ska jag försöka besvara hur de olika tidningarna presenterade 

försvinnandet av DC-3:an. För att gå i kronologisk ordning av i vilken ordning tidningarna 

presenterats under resultatet kommer jag att börja med att presentera Aftonbladet. När 

Aftonbladet den 14 juni 1952 presenterade att ett svenskt militärt flygplan hade försvunnit 

efter en flygning över Östersjön visste man egentligen inte mer än att planet försvunnit efter 

att ha försökt skicka ett avbrutet anrop tillbaka till Sverige. Aftonbladet började dock direkt 

med att ställa frågan "Flygplanet anfölls?" och kompletterade med rubriken "Okänt plan 

försvann österut". Med andra ord valde Aftonbladet detta datum att, även om den hade brist 

på direkta bevis, göra anspelningar på att planet skulle kunna ha anfallits av ett plan som 

härstammade österifrån. Detta är också en attityd som vidhölls senare i tidningen där 

kopplingar återigen drogs till att det var troligt att planet hade blivit beskjutet och det 

påmindes även om hur svenska flygplan hade blivit nedskjutna under det andra världskriget. 

Vidare valde Aftonbladet denna första dag att skriva om intervjuer med familjerna till den 

besättning som saknades.  

       Den andra dagen skrev Aftonbladet egentligen inga direkta kommentarer som kunde 

härledas till att planet hade blivit nedskjutet. Här valde skribenterna istället att fokusera på de 

spaningar som utfördes efter det saknade planet, och om den livbåt som hade hittats i 

ouppblåst läge. De kommentarer som skulle kunna få tankarna till en nedskjutning var 

kommentarer i stil med att allt tydde på att vad som än hade hänt så hade det hänt 

"blixtsnabbt". En andra kommentar påpekade att det verkade röra sig om en stor rysk 

flottmanöver i Östersjön, någon som alltså återigen skulle kunna ha dragit läsarnas tankar till 

en möjlig nedskjutning utförd av Ryssland. 

       Dagens Nyheter valde att ta en något annorlunda väg än Aftonbladet. DN fokuserade 

istället den första dagens skriverier på spaningarna efter det försvunna planet och använde sig 

av ord i stil med "olyckan". Den konstaterade att vad som än hände så måste det ha skett fort, 
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och materialfel angavs som den troligaste orsaken. DN presenterade även ett par teorier om 

vad som kunde ha hänt och att DC-3:an i många av dessa fall borde ha kunnat ta sig tillbaka 

till Gotland. Att planet skulle kunna ha blivit nedskjutet nämndes aldrig. Det rapporterades 

även att tidningen med sitt eget reportageplan hade hittat en oljefläck som den hade 

rapporterat till den militära flygspaningen i området.  

       Den följande dagen skrev Dagens Nyheter i stil med Aftonbladet att ett föremål hade 

hittats som man trodde kunde vara en livbåt. Det nämndes även att vädret var dåligt, vilket 

försvårade flygspaningen. Det presenterades även att amerikanska och danska medier hade 

kopplat samman försvinnandet av planet med en stor rysk flottmanöver i området. En av DN:s 

artiklar påpekade även att det inte helt kunde uteslutas att DC-3:an hade råkat flyga in över 

detta ryska övningsområde och förväxlats med ett målobjekt. 

       Norrskensflamman i form av en mindre mer lokalt inriktad tidning skrev inte speciellt 

mycket om det försvunna planet. Det som skrevs var helt sakligt att flygvapnet hade gått ut 

med en kommuniké om att ett plan saknades, tidningen presenterade att det troligtvis hade 

störtat någonstans öster om Gotland och vilka som hade befunnit sig ombord på planet. Dagen 

efter utkom inget nummer av tidningen och den 16 juni stod inget om planet i tidningen vilket 

skulle kunna antyda att redaktionen inte ansåg det speciellt relevant och att de kanske hade 

hunnit skriva och trycka tidningen före nyheterna om den nedskjutna Catalinan nådde pressen. 

       För att kontrastera dessa olika tidningar är något som står ut ganska tydligt att 

Aftonbladet är den enda tidning som gjorde direkta antydningar på att det var möjligt att 

planet kunde ha blivit nedskjutet. Detta kan möjligtvis tolkas in i sammanganget att 

Aftonbladet, då som nu, är en kvällstidning vilket skulle kunna föreslå att skribenterna ville 

använda sig utav mer säljande rubriker för att få sålt så många tidningar som möjligt. Dagens 

Nyheter å andra sidan är en morgontidning som framförallt förlitat sig på prenumerationer, 

vilket skulle kunna medföra att den inte behövde använda sig av sensationella rubriker för att 

försäkra sig om att många av de tryckta tidningarna skulle bli sålda. 

       En annan aspekt rör att Aftonbladet också den första dagen presenterade intervjuer med 

familjerna, något som genast ger ett mer personligt uttryck till nyhetsrapporteringen. Överlag 

stod Aftonbladets rapportering i kontrast till Dagens Nyheters som verkade försöka följa en 

överlag mer objektiv linje där de faktiskt presenterade och gjorde uttolkningar som låg nära 

det som faktiskt hade rapporterats angående försvinnandet. Att DN också skrev saker som att 

man med tidningens eget reportageplan hade hittat en oljefläck och rapporterat denna till 

försvaret kan också tolkas som att DN kanske gav en någon mer trolig och objektiv bild till 

händelserna, och att den förutom detta även verkade vara närmare händelsernas centrum än 
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vad det framstod som att Aftonbladet var. 

       I förhållande till de andra tidningarna uttryckte sig inte Norrskensflamman på samma sätt 

som de båda andra tidningarna. Skribenten på Norrskensflamman höll sig istället till den 

ganska knapphändiga officiella informationen om att ett flygplan saknades och vilka som 

funnits ombord istället för att vidare ta upp plats i tidningen rörande spekulationer om olika 

scenarier som kunde ha hänt eller liknande. 

       För att sammanställa det som nämnts kan man alltså säga att Aftonbladet denna första tid 

överlag använde sig av mer gripande och rent av dramatiska rubriker och texter i jämförelse 

med Dagens Nyheter och Norrskensflamman. Inte för att hela nyhetsrapporteringen inte är 

dramatisk i sig själv, men DN och Norrskensflamman höll sig till största delen borta från att 

göra omedelbara kopplingar till en möjlig nedskjutning. 

 

Hur tidningarna handskades med nedskjutningen av Catalinaplanet 

När Catalinaplanet blivit nedskjutet presenterades detta på olika dagar av tidningarna. 

Aftonbladet var först med att presentera detta den 16 juni, medan Dagens Nyheter och 

Norrskensflamman inte presenterade denna händelse förrän den 17 juni. Detta har troligtvis 

att göra med att Aftonbladet, i form av kvällstidning, inte behövde trycka upp tidningen så 

tidigt som de båda andra tidningarna hade behövt.  

       När Aftonbladet gjorde sina första rapporteringar kring nedskjutningen den 16e skrevs 

det på förstasidan att ett Catalinaplan hade blivit nedskjutet av sovjetiskt flyg och att tre 

personer var skadade. Mötet mellan Sveriges statsminister och den sovjetiska ambassadören 

beskrevs, och skribenten använde ord som "Detta oerhörda övergrepp mot ett obeväpnat 

räddningsplan". De stora rapporteringarna i tidningen rörde att planet inte varit inne över 

sovjetiskt luftrum, en intervju med befälhavaren på planet förtäljde hur de hade nödlandat och 

blivit upplockade av ett tyskt fartyg. Till detta beskrevs det också att de som varit ute och sökt 

efter det nedskjutna planet hade varit skyddade av svenskt jaktflyg.  

       När Aftonbladet fortsatte att skriva om händelserna dagen efter tog AB som bekant upp 

närvaron av stora mängder MiG-15 över Östersjön, intervjuer med både den tyske kaptenen 

som beskrev sovjets handlingssätt som rent krig och det redovisades också för hur det hade 

sett ut när en av Catalinans besättningsmän hade fått komma hem till sin familj och vad den 

skadade piloten hade sagt om händelserna. I tidningen hade det senare citerats tankar rörande 

om besättningen hade sett för mycket, det berättades om protester utanför den ryska 

ambassaden och det beskrevs även till viss del vad det skrevs i andra länder rörande 
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händelserna.  

       Som bekant stod det ingenting i DN rörande nedskjutningen av Catalinaplanet den 16 

juni. Denna dag skrev redaktionen istället om sökandet av DC-3:an och även att den 

upphittade livbåten hade varit illa medfaren. 

       När DN däremot skrev om nedskjutningen av Catalinan den 17e skrevs det mycket om 

händelserna, möjligtvis kan detta ha berott på att DN var tvungen att ta ikapp de händelser 

tidningen inte hade kunnat skriva om dagen före. Exempelvis beskrevs nödlandningen av den 

skadade piloten, mötet mellan Erlander och den Sovjetiske ambassadören, protesterna utanför 

den ryska ambassaden och så vidare. Efter detta fortsattes det att skrivas om bland annat 

själva anfallet och att den svenska regeringen ställt krav till Sovjet att händelserna inte skulle 

upprepas. Det drogs även paralleller till ett tidigare nedskjutet amerikanskt plan som också 

hade ansetts vara obeväpnat. Artikeln beskrev även relativt noggrant hur en utsänd reporter 

från DN upplevde livet ombord på fregatten Ehrenskiöld, detta under rubriken att fartyget 

hade order att besvara eventuell fientlig eld. Bland annat beskrevs livet ombord, upphittandet 

av två livbåtar med långa knivsnitt i och liknande. Även i DN fanns också berättelser om hur 

det hade tett sig när besättningen hade återförenats med sina familjer. Vidare beskrevs som 

bekant även hemkomsten och mottagandet av besättningen, och det beskrevs även vad andra 

tidningar runtom i världen hade skrivit om händelserna.  

       För att vända sig mot Norrskensflamman kan man som tidigare nämnts anmärka på att det 

inte skrevs något om händelserna den 16 juni. Den 17e däremot beskrevs det relativt enkelt 

och översiktligt att ett Catalina hade blivit beskjutit, att det hade nödlandat med två skadade 

och att besättningen hade plockats upp av ett tyskt fartyg. Vidare beskrevs även mötet mellan 

Erlander och den sovjetiska ambassadören och även protestnoten till Sovjet. 

       För att försöka kontrastera de olika tidningarna kan man till att börja med poängtera att 

Aftonbladet skrev om händelserna en dag före de andra tidningarna. Det finns dock spår av att 

AB fick skynda sig för att hinna trycka dessa nyheter. Exempelvis stod det som nämnts på 

tidningens förstasida att nedskjutningen hade orsakat tre skadade personer ombord på det 

svenska planet. Inuti tidningen stod det däremot det faktiska antalet två skadade. Överlag 

verkar det inte ha funnits överdrivet mycket information när tidningen trycktes, men AB 

lyckades ändå presentera de stora och viktiga delarna av vad som hade hänt.  

       När rapporteringen togs upp av alla tre tidningarna den 17 juni fanns det både likheter 

och skillnader i rapporteringen. Både DN och Norrskensflamman försåg sina läsare med de 

grunder som Aftonbladet tidigare dag hade givit sina läsare, med andra ord att ett plan blivit 

nedskjutet, mötet mellan Erlander och den sovjetiska ambassadören och att besättningen 
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räddats. För Norrskensflammans del är detta i stort också det enda som togs upp, och därmed 

kan vi lämna den åt sidan. Aftonbladet och DN fortsatte däremot att ha vissa likheter. 

Exempelvis beskrev båda tidningarna det mer personliga planet hur det hade gått till när 

besättningen hade fått återförenas med sina familjer. Vidare beskrev båda tidningarna hur 

händelserna beskrevs i andra länder, däremot gjorde DN en mer noggrann genomgång av vad 

medier runtom i världen skrev om händelsen.  

       En relativt stor skillnad mellan de båda tidningarnas rapportering av händelserna var att 

DN hade en utsänt reporter ombord på Ehrenskiöld under den här tiden. Enligt min 

uppfattning kan det här anses höja trovärdigheten av DN:s artiklar till en något högre nivå än 

Aftonbladets skriverier i vissa ärenden. Exempelvis beskrevs det i DN just hur pass spänt 

läget var ombord på fartyget vid det här laget. Likaså kunde DN genom den här utsända 

beskriva exempelvis att livbåtarna när de hade hittats hade blivit uppskurna, något som jag 

beskrev i bakgrunden till händelserna i denna uppsats. Sådana detaljer är något som 

Aftonbladet verkar ha haft svårt att presentera under de här dagarna.  

 

Hur fortsatte händelserna att beskrivas under den senare delen av veckan? 

Efter de första dagarna av DC-3:ans försvinnande och Catalinaplanets nedskjutning lugnade 

beskrivningarna av händelserna återigen ned sig något. Norrskensflamman fortsatte att skriva 

relativt kortfattat om nyheter rörande affären och Aftonbladet och DN började återigen ge allt 

mer plats till andra nyheter på sina förstasidor, även om mycket fortfarande skrevs om 

situationen över Östersjön.  

       För att återigen sammanfatta vad tidningarna skrev kretsade Aftonbladets 

nyhetsrapportering den 18e i stort angående den ryska svarsnoten i vilken det hade sagts att 

Catalinaplanet hade öppnat eld mot de sovjetiska planen. Det gjordes kommentarer angående 

att de svenska jaktplanen över Östersjön skickade en signal till Sovjet att Östersjön skulle 

förbli fritt och inte underkastas sovjetisk dominans. En kortare notis berättade att man ännu 

inte hade hittat DC-3:an. Även denna dag beskrev Aftonbladet omvärldens reaktioner och det 

framgick saker som att detta kanske skulle kunna få Sverige att ompröva sin neutralitet, och 

att många var oroliga för vad händelserna skulle ge för konsekvenser. I en mindre artikel 

nämndes också att ett svenskt plan flugit in över sovjetiskt område den 13 juni, något som den 

svenske ambassadören i Sovjet hade fått order att be om ursäkt för. 

       Dagen efter skrev Aftonbladet om ganska många olika saker rörande händelserna. Bland 

annat menade en skribent att DC-3:an hade blivit nedskjutet på 4000 meters höjd, det skrevs 
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om en sovjetisk militarisering av Östersjön med tillhörande raketbaser som skulle kunna 

skjuta in i bland annat Ruhr-området. Det berättades om att ett rykte i Kuba sade att Sverige 

hade blivit invaderat. Tidningen pekade även på skillnaden mellan öppenheten mellan Sverige 

och Sovjet. Som exempel nämndes att Sverige hade bett om ursäkt för en överflygning av 

sovjetiskt luftrum, medan Sovjet hade rapporterat till sin befolkning att svenska plan hade 

varit inne över deras område med dåliga avsikter och sedan inte kommenterat händelserna i 

övrigt. 

       Den sista dagen av rapporteringen ifrågasatte tidningen bland annat om det hade varit 

ryska stridsfartyg vid DC-3:an under natten, dock hade flottan inte sett några skepp när de 

anlände till platsen. Det poängterades att Sovjet i en andra svarsnot i stort höll fast i tidigare 

meddelanden om att Catalinan hade skjutit först, något som Aftonbladet bedömde ha varit 

omöjligt. En annan rubrik med tillhörande artiklar rapporterade att ett främmande flygplan 

hade siktats vid Halmstad. Ytterligare en nyhet beskrev hur en finsk fiskare hade försvunnit i 

Östersjön och det ifrågasattes om han hade blivit upplockad av den sovjetiska flottan. 

       För att snabbt sammanfatta vad DN skrev under de här dagarna började den med att 

beskriva de sovjetiska anklagelserna angående att Catalinan skulle ha beskjutit de sovjetiska 

planen och varit på sovjetiskt luftrum, en beskyllning som bestreds av de svenska 

myndigheterna. Enligt "experter" var det med största sannolikhet kulhål i DC-3:ans 

upphittade gummiflotte enligt en skribent. Det beskrevs också att piloten på Catalinan hade 

kommit hem till Sverige och behandlades på det Karolinska sjukhuset. Det rapporterades att 

spaningarna efter DC-3:an hade dragits in men att det fanns förhoppningar att personer ur 

besättningen skulle kunna ha plockats upp av den sovjetiska flottan. Det presenterades också i 

en mindre rubrik att ett svenskt plan faktiskt varit inne över Sovjetiskt luftrum, något som 

hade beklagats av den svenska regeringen. Vidare presenterades en militär medarbetare som 

beskrev både MiG-15s egenskaper och beräknade att Catalinan som blev nedskjutet inte 

kunde ha varit över sovjetiskt luftrum och att de sovjetiska planen troligtvis letts till platsen av 

sovjetisk radar. 

       Den 19 juni beskrev DN hur hoppet blev allt mindre att faktiskt hitta DC-3:an vid den 

gotska sandön och vidare att Sverige svarat snabbt för att slå tillbaka sovjets anklagelse om att 

Catalinan skulle ha öppnat eld. Genom kommentarer från bland annat annan media framstod 

det som att många länder trodde att Sverige faktiskt skulle fortsätta hålla på sin neutralitet och 

var berett att försvara sig om det behövdes. 

       Den sista dagen av DN:s rapportering som presenterades i denna uppsats beskrev som 

bekant hur Sovjet vidhöll anklagelserna rörande Catalinan. Det berättades även att 
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haverikommissionen arbetade hårt med gummibåten och att sökningar efter DC-3:an hade fått 

avbrytas på grund av dåligt väder. DN:s utsända i området beskrev också att humöret inte var 

bäst på de svenska fartygen och att soldaterna ständigt övades i att använda sina 

luftvärnskanoner. Press från andra länder fortsatte också att rapportera om händelserna. 

       För att göra en sista kortfattad sammanställning av vad tidningarna skrev dessa dagar 

följer här en sammanfattning av vad som skrevs av Norrskensflamman. Den 18 juni beskrev 

tidningen att flygspaningarna efter DC-3:an hade ställts in men att man sökte vidare på 

havsbottnen. Det skrevs även att Sovjet tidigare dag ännu inte hade svarat på den svenska 

protesten och att piloten från Catalinan hade kommit tillbaka till Sverige. Vidare beskrevs 

även att det nedskjutna planet troligtvis inte skulle bärgas då det ansågs "synnerligen svårt". 

       Dagen efter fick händelserna över Östersjön det största utrymmet i Norrskensflamman 

under de här dagarna. Tillskillnad från Aftonbladet och DN tog dock här den svenska 

överflygningen av sovjetiskt territorium den 13 juni ett relativt stort utrymme, och det med 

tidningens huvudrubrik. I sambandet beskrevs också att den svenska regeringen bad om ursäkt 

för händelsen, men senare i tidningen ifrågasatte en skribent varför det hade tagit så lång tid 

för den svenska regeringen att erkänna överflygningen. I samband med detta konstaterades 

enligt tidningen även att planet måste ha flugit direkt mot den sovjetiska gränsen och inte vid 

Gotland som tidigare hade beskrivits. Angående nedskjutningen av Catalinaplanet 

konstaterade skribenten att den svenska och sovjetiska utsagan inte gick ihop, och skribenten 

trodde även att talet om en "kallblodig nedskjutning" troligtvis inte gav en bra bild av vad 

som faktiskt hade hänt. Skribenten avslutade även med att skriva att Sovjet gjorde rätt att 

vakta sina gränser med tanke på framförallt amerikanskt spioneri och att många amerikanska 

politiker förespråkade en invasion av Sovjet. Som avslutning presenterades även hur 

svenskarna borde vara intresserade av ett bättre förhållande med Sovjet, och att de faktiskt 

"räddade oss" från att bli ockuperade av Tyskland. 

       Den sista dagen av rapporteringen som presenterats i denna uppsats berättades det att 

flygspaningarna efter DC-3:an hade avbrutits och att eftersökningarna på havsbottnen var 

temporärt inställda på grund av dåligt väder.  

       För att sammanfatta de olika tidningarnas rapporteringar under dessa tre dagar kan 

konstateras att Aftonbladet och DN i stort följde samma mått av rapportering. Båda 

tidningarna kommenterade den ryska svarsnoten och menade att den ljög om att Catalinan 

skulle ha öppnat eld. Båda tidningarna tog upp att ett svenskt plan faktiskt flugit över 

sovjetiskt luftrum och att staten bett om ursäkt för händelsen. Som ytterligare ett exempel 

över de lika rapporteringarna beskrev båda tidningarna också hur andra länder tyckte att det 
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verkade som att Sverige faktiskt skulle förbli en neutral stat. 

       Trots dessa likheter fanns det dock vissa skillnader i rapporteringarna. Exempelvis gjorde 

återigen DN:s utsände att de mer noggrant kunde rapportera läget ute till havs, med 

exempelvis att besättningarna ombord på fartygen ständigt drillades med luftvärnskanonerna 

ifall de skulle ha blivit anfallna. Likaså använde sig DN återigen av sin militära kommentator 

som genom att presentera vissa fakta och uträkningar visade att det exempelvis borde ha varit 

omöjligt för det nedskjutna Catalinaplanet att faktiskt ha varit inne över Sovjetiskt luftrum när 

de Sovjetiska planen dök upp. Aftonbladet lade å sin sida större vikt vid exempelvis 

uppbyggandet av sovjetiska raketbaser i Östersjöområdet som skulle kunna användas för att 

skjuta in i Europa. Vidare lyfte Aftonbladet också exempelvis det oidentifierade flygplan som 

hade framträdd över Halmstad, något som DN inte hade med i sin rapportering. 

       Den tidning med störst skillnader var dock Norrskensflamman. Överlag skrev den mindre 

om händelserna över Östersjön och höll sig mestadels till en minimal rapportering där 

skribenterna beskrev den grundläggande information som i praktiken lade grunden för de 

övriga tidningarnas nyhetsrapportering. Men den 19 juni åtskilde sig faktiskt rapporteringen 

relativt markant med tanke på att de inte ansåg det självklart att den ryska versionen angående 

nedskjutningen av Catalinan inte var sann. Saker som deras kommentarer om att 

nedskjutningen troligtvis inte hade varit så kallblodig som beskrivits och att de menade att en 

bärgning av Catalinan kanske kunde ge svar åt vilken sidas historia som verkade sann tyder på 

att de inte direkt köpte övrig medias utsagor. Detta skulle enligt min uppfattning antingen 

kunna tolkas som att Norrskensflamman inte automatiskt litade på någon av sidorna utan ville 

ha saken utredd, eller att de försökte ta Sovjet i försvar. Den sista hållningen skulle jag anse 

troligast med tanke på att skribenten i Norrskensflamman tog upp att Sovjet nog faktiskt 

gjorde rätt i att vakta sina gränser och att Sverige borde söka en bättre kontakt med landet.  

       Med dessa överstående rubriker vill jag rikta min uppmärksamhet mot min nästa 

frågeställning som rörde vad det fanns för likheter och skillnader mellan tidningarna på ett 

något större plan. 

 

Vad fanns det för likheter och skillnader mellan de olika tidningarnas 

rapporteringar av händelserna? 

Likheter och skillnader mellan de olika tidningarna har till stor del redan diskuterats i tidigare 

rubriker. Här vill jag istället belysa hur de olika tidningarna i stort hanterade 

nyhetstolkningen. 
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       För att se till Aftonbladet lade dess redaktion ner mycket utrymme av tidningen till att 

handskas med händelserna över Östersjön. Enligt mitt tycke kan det anas att Aftonbladet 

använde något mer sensationella rubriker än vad de andra tidningarna gjorde i frågan. Jag vill 

fortfarande poängtera att flera av DN:s rubriker tillika var dramatiska i många fall, men att 

Aftonbladet nog ändå hade ett större mått av spekulativa och sensationella rubriker. Det 

kanske tydligaste exemplet på detta kom den 14 juni när Aftonbladet genom sin huvudrubrik 

direkt förde läsarnas tankar till att det försvunna planet möjligtvis hade blivit nedskjutet. 

Likaså gjorde de mer eller mindre ett uttalande i en av sina huvudrubriker om att DC-3:an 

hade blivit sönderskjutet på 4.000 meters höjd, detta även om inga direkta nyheter om 

nedskjutningen hade kunnat fastställas. Även rubriker i stil med att främmande flygplan hade 

siktats vid Halmstad signalerar fara och en hotfull stämning. Fortfarande måste det kommas 

ihåg att tidningen inte alltid var ensam med att ha dramatiska rubriker. Under vissa dagar, 

exempelvis när Catalinan hade blivit nedskjutet eller när den ryska svarsnoten kom, använde 

sig både Aftonbladet och DN av stora och dramatiska rubriker.  

       Angående rapporteringen menar jag också att det framstår som att Aftonbladets artiklar i 

många fall känns något mer spekulerande, och ibland längre bort från de centrala delarna av 

rapporteringen än vad exempelvis DN:s skriverier gör. Exempelvis hade som tidigare nämnts 

DN inga direkta skriverier angående uppbyggandet av raketbaser i Östersjöområdet så som 

Aftonbladet rapporterade om. Även om detta kan anses relevant i sammanhanget ligger det 

dock något mer i periferin när det gäller försvinnandet och nedskjutningen av de båda svenska 

planen. Denna typ av rubricering och val av artiklar skulle mycket väl kunna förklaras av att 

Aftonbladet då som nu var en kvällstidning, och i form av en sådan också förlitade sig på att 

sälja lösnummer i butik och på gatan medan exempelvis DN tillgodosåg sig att många 

nummer blev sålda genom prenumerationer. Just att ha mer dramatiska rubriker är något som 

torde locka fler potentiella köpare av tidningen. 

       När det kommer till Dagens Nyheter kändes rapporteringen ofta något mer saklig än vad 

Aftonbladets rapportering gjorde. Ett bra exempel på detta var återigen de första dagarna när 

man inte riktigt visste vad som hade hänt. Medan Aftonbladet ifrågasatte om DC-3:an hade 

blivit nedskjutet nämnde DN aldrig någon nedskjutning, utan byggde istället teorier utifrån 

den information som fanns tillgänglig. Likaså menar jag som tidigare poängterat att DN:s 

tillgång till både reportageplan och en utsänd reporter gav en mer tillförlitlig bild kring vad 

som hände än vad Aftonbladet i många fall gjorde. Detta avspeglade sig även i rubrikerna. 

Även om vissa av rubrikerna som tidigare nämnts även var ganska dramatiska från DN:s sida 

fanns det ett större mått av saklighet, eller kanske snarare ett större mått av informerande syfte 
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i rubrikerna.  

       Även om DN också försvann ut i periferin i några fall menar jag att de i en större 

utsträckning höll sig närmare händelsernas centrum än Aftonbladet genom bland annat sina 

mer noggranna rapporteringar angående sökandet av DC-3:an på havets botten. 

      Norrskensflamman var något annorlunda än de båda andra tidningarna. Just att den var en 

mindre tidning med en mer lokal framtoning gjorde att den kanske inte behövde ha en lika 

stor press på sig att rapportera om händelserna över Östersjön. Det blir på sätt och vis 

förståeligt att de valde att endast täcka in det mest grundläggande angående situationen. I stort 

presenterade de ju faktiskt ungefär samma fakta som de båda andra tidningarna. Å andra sidan 

skulle man kunna spekulera kring om de valde att hålla rapportringen till ett minimum då 

deras ideologi utgick från ett kommunistiskt perspektiv och att de därför inte ville framställa 

Sovjet i en dålig dager. Detta skulle kunna finna stöd i att tidningen när det rapporterades att 

ett svenskt plan kränkt sovjetiskt luftrum tog en relativt anklagande roll gentemot Sverige och 

på många sätt försvarade Sovjetunionen. Denna fråga lämnar jag upp till läsaren att vidare 

spekulera över.  

 

Fanns det något tidningarna valde att inte rapportera? 

Överlag vill jag mena att tidningarna i stort höll sig till ungefär samma nyhetsrapportering. 

Självklart förekom det vissa skillnader mellan vilka saker som framförallt Aftonbladet och 

DN valde att presentera (exempelvis Aftonbladets artikel angående ryska raketbaser i 

Östersjön vilket tidigare nämnts). Sådana avvikelser tycker jag att man kan förvänta sig från 

olika tidningar, och frågan bör istället röra ifall det fanns några mer centrala delar som någon 

av tidningarna valde att inte skriva om. 

       I detta fall menar jag att Aftonbladet och DN i stort täcker samma område, de båda täcker 

in försvinnandet av DC-3:an, livbåten med troliga kulhål, de ryska flottövningarna, 

nedskjutningen av Catalinan, protest och svarsnoterna mellan Sverige och Sovjetunionen och 

så vidare. Den som avvek mest var i mina ögon Norrskensflamman som varken beskrev 

upphittandet av gummibåten och tillika de troliga kulhålen i densamma. Den beskrev inte 

heller den stora ryska övningen i området. Detta anser jag kan leda till att läsaren får en annan 

bild av händelserna genom Norrskensflamman gentemot den bild som fanns i de båda andra 

tidningarna. Att den inte skrev om livbåten skulle kunna ha gett en vinkel för läsaren som 

tydde på att DC-3:an faktiskt mycket möjligt "endast" hade försvunnit och att ingen 

nedskjutning hade varit speciellt trolig. Likaså gör avsaknandet av skriverier kring den 
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Sovjetiska flottmanövern att det kan ha framstått som att Sverige tog till ett märkligt stort mått 

av försiktighet när de lät jaktflygplan kretsa kring spaningsplanen när Catalinan hade blivit 

nedskjutet. Med detta sagt menar jag att Norrskensflamman troligtvis utgjorde den tidning 

som till största del undanhöll information som kunde ha påverkat vad läsaren skapade sig för 

uppfattning kring händelserna. 

 

Sammanfattande kommentarer 

Som det visats i detta arbete fanns det flera skillnader mellan hur de olika tidningarna valde 

att presentera händelserna över Östersjön. Skillnader har uppkommit i antingen större eller 

mindre utsträckning mellan samtliga av de tre undersökta tidningarna. Noterbart är dock att 

när det gällde Aftonbladet och Dagens Nyheter utgick de ofta från ungefär samma 

grundtanke, även om Aftonbladet verkade mer benägen att använda sig av 

uppseendeväckande rubriker. De stora skillnaderna kring hur händelserna uppfattades verkar 

dock ha kommit från Norrskensflamman som skrev med både andra förutsättningar och en 

annan ideologi gentemot de andra två tidningarna. Genom detta kan det antas att olika 

tidningar skriver med olika agendor, även om denna uppsats inte självständigt kan väga upp 

det argumentet. 

       För att blicka framåt tror jag det skulle gå att fortsätta att utvidga detta forskningsområde. 

Till att börja med skulle detta kunna gå ut på att jämföra fler svenska tidningars rapporteringar 

kring händelserna. Men framförallt skulle det vara intressant att se mer noggrant på vad som 

skrevs utomlands. Till exempel har jag nämnt att händelserna över Östersjön förde med sig 

relativt stora rubriker i bland annat USA. En framtida undersökning skulle därför kunna rikta 

in sig mot att undersöka vad som skrevs antingen i ett annat enskilt land, eller alternativt om 

det fanns skillnader kring hur stora tidningar i olika länder valde att presentera händelserna. 
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