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Guldkorn från de första 150 åren.

Jubileumsåret på DN.se/150ar
i år fyller dagens nyheter 150 år. 
under hela året kommer detta att 
uppmärksammas bland annat här  
på sidan 2 och på dn.se/150ar.
Vad vill du läsa om? Hör av dig  
till dn150@dn.se med tips och 
synpunkter.

Dagens Nyheter i dag – för 52 år sedan
12 februari 1962. den då 30-årige Jan Malmsjö 
intervjuades i dn. Han var aktuell i ”Kaskad”. ”Jag 
längtar till tv-teatern och dramaten. för två år 
sedan var jag hos dramatenchefen och frågade om 
jag fick komma tillbaka. Ja kanske, lydde svaret.” 
följ @DN1864 på twitter för återblickar  
och bilder – varje dag.

DN 17/6 1952

Några av rubrikerna
”alla hjälpte sårade 
piloten i gummibåten” 
”sabotageplaner klara 
vid anfall mot boden” 
”skarpa svenska 
protester till ryske 
ambassadören”

Signalspaning. Lika aktuellt i dag som 1952

○○ I juni 1952 kom det kalla kriget 
på allvar till Sverige när ett svenskt 
 signalspaningsplan sköts ned av 
sovjetiskt flyg. Två dagar senare be
sköts det plan som sänts ut för att 
leta efter besättningen. Catalina
affären var ett faktum.

Den 14 juni 1952 kunde Dagens 
Nyheter i en stort uppslagen artikel 
på förstasidan berätta att en svensk 
DC 3:a ”befaras ha störtat under en 
navigeringsflygning”.

Efter några veckor slog en svensk 
haverikommission fast att planet 
skjutits ned av sovjetiskt flyg, men 
om detta visste man inget när ny
heten om försvinnandet kom.

Det inträffade beskrevs tvärtom 
som svårförklarligt och i en av 
 artiklarna sades att ”materialfel 
anses vara den troligaste förkla
ringen till olyckan”.

I två dagar ligger fokus i Dagens 
Nyheters rapportering på sökandet 
efter vraket (som hittas och bärgas 
först 2003), men den 17 juni brakar 
det loss på allvar i tidningsspalter
na. Ett obeväpnat svenskt spanings
flygplan av typen Catalina, som var 
ute och letade efter DC 3:an, blir 
beskjutet ute på internationellt 
 vatten. Besättningen räddas, men 
planet försvinner ned i djupet.

I Sverige blir vreden  stor. ”Tusen
tals personer demonstrerade 
 under dagens lopp utanför Sovjet
ambassaden på Villagatan”, rap
porterar Dagens Nyheter. Flera 
balar med den kommunistiska 
dagstidningen Ny Dag antändes och 
hemgjorda brandbomber kastades 
över polisspärrarna. Catalinaaffä
ren, som den kom att kallas, blev 

Catalinaaffären. Det störtade flygplanet 
som skapade vrede hos svenska folket

den dominerande nyheten i flera 
dagar framöver.

Det har i efterhand hävdats att 
detta skifte av fokus passade den 
svenska regeringen bra.  Situationen 
var prekär. Sverige förde sin neutra
litetspolitik och försökte balansera 
mellan stormakterna – i verklighe
ten var dock den svenska DC 3:an 
en del i det svenska underrättelse
samarbetet med västmakterna. 

Catalinan var något annat: det 
var obeväpnat, ute på ett humani
tärt uppdrag och det sköts ned på 
internationellt vatten.

Den 13 juni 2004, exakt 52 år 
 efter planets försvinnande, tilldela
des de åtta besättningsmännen på 
DC 3:an postumt försvarsmaktens 
förtjänstmedalj i guld.
Per Ahlin 
per.ahlin@dn.se

Det obeväpnade Catalinaflygplanet blev nedskjutet under ett räddningsuppdrag. foto: Pressens bild

Tekniken 
förändrar 
spelplanen

○○När DC3:an sköts ner 1952 kastades den svens
ka regeringen in i en explosiv diplomatisk kris. 
Drygt 60 år senare kan Sveriges utrikesminister 
vifta bort frågorna kring Edward Snowdens upp
gifter om Sveriges och USA:s gemensamma spio
nage mot Ryssland.

I bägge fallen handlar det om svenskt samar
bete med väst mot det stora landet i öster. På 60 
år har dock geopolitiska och tekniska omvälv
ningar ritat om spelplanen. 

När det svenska signalspaningsplanet sköts 
ner låg kalla krigets permafrost över världen. 
Alla bävade inför en ny version av ragnarök: 
kärnvapenhotet. Järnridån hade sänkts tvärs ige
nom Europa. Mittemellan de två supermakterna 
ägnade sig Sverige, officiellt om än inte reellt, åt 
en balansakt i neutralitetens namn.

I dag är symbolen för 
ragnarök är inte längre 
det nukleära svampmol
net utan i stället islamis
tiska fanatiker som styr 
flygplan in i skyskrapor. 
Det talas om assymetris
ka hot, dödsbringande 
celler eller ensamvargar som lever mitt ibland 
oss och lika gärna kan slå till i Moskva som i New 
York. Kalla krigets bipolära värld har ersatts av 
en multipolär röra och Sverige har strukit neu
traliteten ur den säkerhetspolitiska doktrinen. 
Svenska och amerikanska ledare hymlar inte 
längre om sin vänskap.

Samtidigt har ny teknik omstöpt de globala 
informationsflödena. Det är ett skifte från mass
medier till sociala medier och från statliga tele
monopol till internets oöverskådliga mycel. Vi 
har alla blivit virtuella kosmopoliter. Visserligen 
flyger Försvarets radioanstalt fortfarande signal
spaningsplan men framför allt har man lagt örat 
till de fiberoptiska kablar som transporterar data 
mellan öst och väst. Det finns det riksdagsbeslut 
på.

I denna nya sköna värld avfärdas svenska 
spion fingrar i en digital syltburk som en bagatell. 
Utrikesminister Bildt rycker på axlarna åt Snow
dens uppgifter i farten mellan två möten. Från 
officiellt ryskt håll hörs inga protester.
hans.rosen@dn.se
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Kontakta oss 
Växel 08-738 10 00
dagens nyheter, 105 15 stockholm
för att mejla dn:s medarbetare, 
skriv förnamn.efternamn@dn.se
Besöksadress: gjörwellsgatan 30

Har du ett nyhetstips? 
ring 08–738 21 21
Mejla nyhetstips@dn.se 
skicka mms och sms till 71222

www.dn.se, mobil.dn.se  
nyheter på nätet. Tipstel:
08-738 23 23, kl 05.30–01.00
DN finns som app för surfplatta.

Prenumeration
DN.se/prenumerera
Personlig service 08-738 26 00
Mån–fre 07–18, lör 09-13, sön stängt
dn.se/kundservice 
anmäl utebliven tidning,  
gör till fällig adressändring  
och uppehåll.  
Chatta med digital support 
mån–fre 07–18, lör 9–13, sön 9–13 
Aktivera din digitala  
prenumeration
gå in på dn.se/aktivera  
Läs dagens nyheter var,  
när och hur du vill.
Kundservicechef Julia börjeson

Annonsera
Företag 
dn.se/annonser
E-post annons annonsinfo@dn.se
Fax annons 08-738 13 74
 
Privat  
(bostad, båtar, Meddelanden,  
Motor): 020-89 89 89
Bröllops- och dödsannonser  
med bild: 08–738 13 65. 
Familj: 020-89 89 89.  
Mån–fre kl 08.15 – 17. 
Privatmarknad  dn.se/annonsera,  
020–89 89 89.  Mån – fre kl 08 – 17.
Annonschef dan Morén

Punkten efter   
Dagens Nyheter  
har funnits med allt 
sedan det första 
numret 23 december 

1864. Grundaren Rudolf Wall 
lär ha satt dit den med tanken att 
Dagens Nyheter inte bara är ett 
namn. Det är också en avslutad 
mening, ett konstaterande av vad 
som hänt. Därför sätter vi punkt 
även i vår tid.
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