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ABSTRACT

Friday the 13th of June 1953 a Swedish military aeroplane, the TP 79 a DC 3 plane, disappeared 
in the Baltic Sea. The Swedish air force and navy started the search for the plane immediately. 
During three weeks the only sign of the plane was its rubber rescue-boat, that was found floating 
in the water. It later showed that the DC 3 had been attacked and shot down by the Soviet air 
force.  
 
The DC 3 was said to be on an educational navigation mission. But many years later the truth 
was revealed, the real purpose of the flight was signal reconnaissance. There were no signs of the 
eight crew-members onboard the plane and their families had to wait over fifty years until the 
plane was found in 2003. Some of the crew members were found, but sadly not all. 
 
When the Royal Institute of Technology (KTH) found the Swedish passenger shipwreck s/s 
Hansa at 108 metres depth seven kilometres from the original calculated position, KTH decided 
1989 to begin the search for the DC 3. Since July 1951 nothing had been done in the attempt to 
find the DC 3. 
 
For many years the research vessel Altair under the flag of KTH went to sea at several different 
occasions trying to locate the plane. The Swedish media, private persons with no compensation 
and the owners of the vessel were all engaged in the search. 
 
The question is; why did it take such a long time before the DC 3 was found? International it has 
been shown that with the right up to date equipment it was possible in the 1950s to find planes 
and u-boats that had been wrecked. The r/v Altair was at the right place in 1989, but the cable to 
the side scan sonar was too short in relation to the depth to register the plane. The documents 
from the Soviet concerning the shot-down were first released when the Soviet Union fell after 
1990. 
 
In this report Bengt Grisell with the radar-expert Gunno Gunnwall and the engineer and science-
journalist Roger Bengtsson will further relate to the circumstances in “The DC 3 – a KTH 
project”. 
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1. FÖRORD TILL DC 3:AN. 
Lorelei Randall 
 
Fredagen den 13 juni 1952 lyfter en DC 3:a militärt registrerad TP 79  klockan 9.05 från Bromma 
med åtta man ombord. Centrala flygsäkerhetsledningen (CEFIL) lyssnar av planet var tjugonde 
minut. Det sista radiomeddelandet från DC 3:an kommer klockan 11.08 och lyder: ”Allt väl 
ombord”. Flygplanet befinner sig då 47 kilometer öster om Fåröns östspets och på 4 000 meters 
höjd. Planet väntas landa på Bromma klockan 12. Men ett anrop kommer 11.25 till F 2, Hägernäs 
flygflottiljs radio, som besvarar anropet, men därefter råder endast radiotystnad. DC-3:an landar 
inte på Bromma och man befarar det värsta. 18.30 kommer ett pressmeddelande från 
försvarsstaben: ”Ett flygplan över Östersjön från flygvapnet saknas i samband med 
navigeringsflygning och utbildning i radiotelegrafi”. 
 
Ett stort spaningspådrag igångsätts omedelbart med tiotalet flygplan, en jagare och flera mindre 
enheter ur marinen. Vid midnatt har man inte uppnått något resultat. Några mindre oljefläckar 
har observerats, men dimma hindrar fortsatt spaning.  
 
Ett reportageplan från Dagens Nyheter låter meddela under kvällen att de har sett en kraftig 
oljefläck öster om Gotska Sandön. Flygvapnet larmas men oljefläcken visar sig vara en 
lugnvattensfåra. Ett Catalinaplan råkar vid spaningen komma in på ryskt territorium på grund av 
dimman. Liksom den 17 juli 1951 då svenskt militärflygplan hade kränkt sovjetiskt luftrum, 
framför Sverige senare sina ursäkter. 
 
Spaningarna fortsätter på lördagen med fem fartyg, två Catalinaplan och ett Heinkelplan (T2). 
Flygstaben låter meddela att det vid sökområdet är cirka hundra meter djupt, att botten är ojämn 
och att det under sådana omständigheter inte finns någon möjlighet till draggning eller 
ekolodning. Man uppger också att en bärgning vore helt omöjlig. Spaningarna försvåras även 
denna dag av tjock dimma. 
 
Under tiden vittnar flera personer från Gotska Sandön om att de under fredagen sett ett flygplan 
kretsa i en åtta över ön mellan klockan 11.15 och 11.30. Ett gult föremål hittas vid Huvudskär 
och man kan inte utesluta att det kommer från DC 3:an då det blåser en sydostlig vind.  
Samma dag utförs en stor rysk manöver utanför Gotska Sandön, hundra Mig plan sägs delta 
enligt en tidningsnotis. 
 
På söndagen påträffas en gummibåt sextio kilometer nordost om Gotska Sandön. Den tas till 
Stockholm för närmare undersökning. Man hittar en ständigt växande oljefläck mellan Gotska 
Sandön och Fårön, det vill säga nära tio kilometer söder om Gotska Sandön. Tjugo av 
flygvapnets Saabplan (S18) flyger över olycksområdet (Dagens Nyheter 52-06-16) Två lampor 
samt träflisor hittas på platsen. Marinens ekolod ger utslag under oljefläcken, draggning och 
hydrofonundersökning ger napp. På kvällen skickar man ner dykare, men det är för mörkt och 
inget påträffas. 
 
På måndagen dagen efter skjuter sovjetiska MIG plan ner ett av de Catalinaplan som söker efter 
DC 3:an på internationellt vatten. Catalinans besättning räddas av det tyska fartyget Münsterland, 
vars besättning är vittne till hela händelseförloppet. Det andra Catalinaplanet avbryter sina 
sökningar. Tusentals upprörda svenskar demonstrerar utanför sovjetiska ambassaden i 
Stockholm. 
  
Den svenska regeringen blixtinkallas och sänder en protestnot. Sovjetunionen hävdar att 
Catalinan besköt dem och protesterar mot den svenska noten.  De sänder upp tvåhundrafemtio 
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MIG plan i luften norr om Gotland (DN 52-06-18). Påståendet att DC 3:an hade radaranalys-
utrustning ombord dementeras av försvarsstaben. En expertgrupp presenterar en teori som säger 
att DC 3:an troligen blev attackerat varvid radion förstördes. De menar att planet hade svängt åt 
väster för att försöka nödlanda genom att trycka ner planet mot vattnet varvid det hade störtat 
mellan Gotska Sandön och Gotland. Teorin stärks genom att det vid samma tidpunkt som radion 
tystnade hördes ett flygplan kretsa två gånger över Gotska Sandön.  
 
Spaningsarbetet fortgår söder om Gotska Sandön. Svepningarna i det tjugo meter djupa området 
på 2 x 3 distansminuters ger positiva resultat, men när dykare går ner finner de inget.  Marinen 
fortsätter dock svepningarna, men hyser nu mindre hopp om att finna DC 3:an. Under tiden 
funderar marinledningen på om man ska låna en specialkonstruerad televisionskamera från 
England. Det finns ingen motsvarighet i Sverige, men för tillfället anser de inte att det är aktuellt 
utan först när spaningsarbetet kommer in i ett annat läge. Nu bedömer man att ekolodning och 
svepning är tillräckligt. Ekolodning användes inte först då man trott att svepningen är tillräcklig, 
men nu tar man ekolodet till hjälp. 
 
På lördagen åtta dagar efter DC 3:ans försvinnande bekräftas att planet blev nerskjutet. 
Gummiflotten har undersökts och man fastställer att flotten har varit utsatt för beskjutning. 
 
På söndagen växer hoppet om att finna DC 3:an. Ekolodet registrerar ekon av trolig metall och 
man får upp grågrön färgskrapning. Men dagen efter visar det sig att ekot är ett flyttstensblock 
och att färgskrapet kommer från en tidigare av marinen utlagd boj. Man bestämmer att på onsdag 
ta galvaniskt svep till hjälp. 
 
På onsdag kväll återupptas spaningarna i området och de galvaniska svepen ger indikationer, men 
dykare finner inget och svepningarna ger till slut inget resultat. På lördagen beslutar man för 
svepstopp tillsvidare.  
 
Haverikommissionen publicerar sin rapport som säger att planet störtat femtio kilometer öster 
om Gotska Sandön. I detta område är det för djupt att svepa, man hoppas på ekolodet, men 
förväntar sig inget större resultat då botten här är ojämn. Den 2 juli, nitton dagar efter DC 3:ans 
försvinnande, beslutar man dock att spaningarna ska återupptas veckan därpå. Ett par dagar 
senare bekräftar försvarsstaben detta. Men man kan konstatera att inget sker. 
 
Alla åtta besättningsmän som försvann med DC 3:an var gifta och flera av dem hade små barn. 
Det skulle dröja femtiett år innan DC 3:an hittades. Idag är fyra besättningsmän funna och 
identifierade, de andra saknas fortfarande.  
 
Man frågar sig om man hade kommit närmare gåtans lösning om DC 3:an hade hittats tidigare. 
Och om det hade varit möjligt att lokalisera planet om man hade haft tillgång till dåtidens 
internationella undervattensteknik. 
  
Källor
UD, Nedskjutningen av DC 3:an i juni 1952, Ds 1992:5 
Haveriutredningen, DC 3:an 13 juni 1952, Krigsarkivet 
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2. UNDERVATTENSTEKNIK – TILLBAKABLICK PÅ SVENSK OCH 
INTERNATIONELL UTVECKLING 
Bengt Grisell 
 
Mitt stora intresse för havet och de hemligheter det dolde fanns tidigt. Vid ett fynd på sextiotalet 
vid ön Viksten nordost om Landsort väcktes även mitt historiska intresse, men allra främst var 
det den undervattentekniska utmaningen som lockade. 
 
Den historiska forskningen visade att fyndet vid Viksten var rester från regalskeppet Riksnyckeln. 
Skeppet förliste 1628, tre veckor efter regalskeppet Vasas förlisning på Stockholms ström. 
 
De få fynd som gjordes på botten och det utsatta läget där vraket var beläget väckte misstankar 
om att fler fynd säkerligen fanns under den lösa moränen på havsbotten. Vilka krafter hade inte 
detta vrak i mer än trehundra år varit utsatt för? Säkerligen hade stora delar av vraket genom 
vind, is och hög sjö tvingats ner i sjöbotten. 
 
Under dessa tre år vid Viksten utvecklade jag och min kollega Sten Ahlberg olika undervattens-
tekniker, bland annat byggde vi flera olika metalldetektorer för undervattensbruk. Vi utvecklade 
också slamsugningstekniken till att bli mer effektiv och möjlig att använda vid det tolv meters 
djup som rådde vid friläggningsplatsen. 
 
Det kan konstateras att svensk undervattensteknik vid denna tidpunkt inte var så väl utvecklad 
trots den lyckosamma upptäckten 1956 samt den lyckade bärgningen 1961 av regalskeppet Vasa.  
 
De stora framgångarna i undervattensteknik finner man främst i utlandet. Utvecklingen av sonar, 
ekolod och undervattenstelevision under 1900-talet gjorde det möjligt att lokalisera och 
undersöka föremål på sjöbotten. 
 
 
Sonar
Ljus dämpas i haven mest genom partiklar och sikten kan variera från hundra meter i klaraste 
havsvatten till några centimeter i hamnar. Ljud däremot påverkas av andra betingelser, delvis 
mycket komplicerade vilket först i senare tid till en del har kunnat förklaras. Med ljud som 
bildinformatör är vi inte beroende av ljus eller klart vatten utan kan se i de mest grumliga vatten 
och även flera meter ned i mjuk botten. 
 
Ljud under vatten har intresserat människan sedan urminnes tider, men numera anses att 
undervattensljud som vetenskap föddes i september 1826 på sjön Genova. Det var den 
schweiziske fysikern och ingenjören Jean-Daniel Colladon och hans medhjälpare matematikern 
Charles Sturm, som tävlade om ett pris som hade utfästs av Académie Royal des Science i Paris. 
Tävlan gällde vätskors kompressibilitet. 
 
Colladon kände väl till det teoretiska förhållandet mellan ljudhastighet och täthet. För att 
praktiskt bevisa detta slogs en klocka under vattnet och detta slag utlöste samtidigt ovan vattnet 
en krutsats. Denna ljusblixt kunde ses cirka 15 kilometer bort av Colladon som också samtidigt 
hörde ljudet i en tratt nedsänkt i vattnet. Genom tidsintervallet mellan dessa två händelser 
beräknades ljudets hastighet i sjön vid 8 grader Celsius till 1 435 meter per sekund. Nu vet vi att 
detta var otroligt nära det verkliga värdet, felet var endast 3 meter per sekund. 
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Efter denna upptäckt kom forskningen mest att bedrivas i laboratorier. Bland annat kunde Tito 
Enrico Martino 1886 experimentellt demonstrera att ljudhastigheten i vattnet ökade med 
temperatur och salthalt.  
 
Två omständigheter kom sedan att sätta fart på forskningen av ljudets uppträdande i vattnet; 
Titanics förlisning på jungfruresan 15 april 1912 och tyska ubåtars framgångar under första 
världskriget. 
 
Redan 1901 bildades Submarine Signal Company i USA som utvecklade en undervattens-
signalapparat för navigeringsändamål. Den kunde ange läget för fyrar, vrak och grund etc. 
Signalerna kunde mottas på 15 kilometers avstånd. Olika fyrar kunde åtskiljas med antalet pulser, 
riktningen till fyren kunde bestämmas genom att mottagarna var placerade på var sin sida av 
fartyget och när signalen var lika på båda sidor var riktningen bestämd. År 1913 utvecklade 
professor R.A. Fessenden för samma ändamål den första transducern 1913, det vill säga en 
apparat som både kunde sända och motta ljud under vattnet. Den användes för morse-
signalering.  
 
Den 27 april 1914 hade Fessenden konstruerat en elektromagnetisk ”moving-coil”-transducer – 
den tidigare var egentligen mekanisk – som detekterade ett eko från ett isberg under vattnet på 3 
kilometers avstånd. Detta forskningsområde hade aktualiserats efter Titanics undergång i april 
1912. 
 
Tyska ubåtars framfart under första världskriget tvingade engelsmännen att etablera flera olika 
vetenskapliga avdelningar för att finna motmedel mot ubåtarna. Man föreslog bland annat 
detektering av elektriska fält från ubåtarnas elmotorer, anomalier i jordmagnetiska fältet, 
värmevariationer i vattnet, optisk detektering i vattnet, detektering av ubåtarnas ljud. Även 
slagruta föreslogs, vilket antagligen aldrig testades. Däremot prövades fåglar för att upptäcka 
ubåtsperiskop. Seriösa försök gjordes med sälar – även i Sverige – vilka inte var helt misslyckade. 
 
Redan 1915 utvecklade engelska forskare flera olika transducers, även piezoelektriska. 
Hydrofonen var alltså i fullt bruk 1916, även som släphydrofon och riktningsbestämmande. 
Under detta år utvecklade England antiubåtssystem, vars teknikprinciper används än i dag, såsom 
släphydrofoner (arrays), magnetfältskännande slingor på botten och passiva hydrofoner. Detta 
teknikförsprång inom elektroniken kom engelsmännen att behålla ända fram till sextiotalet då 
USA tog över. 
 
Även om hydrofonen förbättrades avsevärt under de första pionjäråren hämmades resultaten av 
att det inte fanns lämpliga elektroniska förstärkare. Först 1917 fanns en förhållandevis bra fransk 
förstärkare tillgänglig. Olika experiment och apparater för att mäta ljudhastigheten i vattnet 
utvecklades och den fundamentala teorin, ljudutbredning under vattnet, kom att klarläggas under 
denna tid. Många svårigheter återstod dock, som att mäta små tidsintervaller, det vill säga korta 
avstånd och teknik för att registrera och följa tendenser, m.a.o. plotta. Skrivaren som hjälpmedel 
kom först 1934.  
 
Sedan länge fanns insikten om frekvensens betydelse för räckvidden. Därför valdes frekvensen 
runt 20 kilohertz (kHz) vilket gav en räckvidd på cirka 4 500 meter vid ubåtsdetektering (asdics) 
vid en transducereffekt av 50 watt. En fyrfaldig effektökning ökade endast räckvidden 10 procent 
om bakgrundsbruset var en begränsande faktor. Att dubbla räckvidden till 9 kilometer skulle 
kräva en faktor 1 000 i effektökning. 
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Frekvensen har avgörande betydelse för räckvidden – ju lägre frekvens desto längre räckvidd. 
Exempelvis så når:  
100 Hz tusentals km  
1000 Hz hundratals km,  
10 000 Hz (10 kHz) tiotals km,  
100 000 Hz (100 kHz) ca en km,  
1 000 000 Hz (1 MHz) några tiotals meter. 
 
Från att ha varit utrustningar på flera ton är sonaren idag mycket väl utvecklad och förekommer i 
olika storlekar från 80x100 mm till stora skrovfasta anläggningar. Små sonarer monteras i dag på 
undervattensrobotar, ROV (Remote Operated Vehicle), för att kunna skanna horisontellt i 180 
grader eller 360 grader med en radie av cirka 100 meter och med en frekvens av cirka 600 kHz. 
 
Sonaren förekommer också sedan sextiotalet såsom ”side scan sonar” det vill säga en sonar som 
tittar utåt och nedåt åt två håll, styrbord och babord, med hjälp av ett släpdon, en så kallad fisk. 
Fisken släpas efter fartyget eller monteras på en ROV eller kölen på ett fartyg. Man får en ljudbild 
av botten, bredden på sökområdet kan väljas från vanligen 50 meter till 600 meter, delvis 
beroende av frekvens och fiskens avstånd från botten. Vid de mindre sökbredderna 50 till 100 
meter används 400 -500 kHz, vid större sökbredd 100 kHz. ”Side scan sonaren” är idag det mest 
användbara instrumentet för sökning av föremål på botten. 

Ekolod 
Ekolodet kom senare än sonaren, vilket kan synas märkligt. Ekolodet kan sägas vara den fredliga 
och civila tillämpningen av sonaren. Att producera ett eko från botten var egentligen enkelt. 
Problemet bestod i att översätta ekot till ett djup under det korta intervallet mellan utsänt ljud 
och mottaget ekot. 
Det tidigaste användbara systemet patenterades 1912 av tysken Alexander Behm. Ett gevär 
avlossades just ovanför vattenytan, ljudet uppfångades på babords hydrofon som genast startade 
rotationen av en spegel på bryggan. Ekot fångades sedan upp av styrbords hydrofon och 
stoppade spegelns rotation. En ljusstråle reflekterad från spegeln visade djupet på en skala. För 
större djup användes en laddning i vattnet samt en fotografisk registrering eftersom spegel inte 
kunde användas vid längre tidsintervaller. Behm utförde djupmätningar i sjön Ploen 1912 med 
denna prototyp, som kom i marknaden 1920 när han bildade Behm Echelot Gesellschaft i Kiel. 
Redan 1925 installerades på det svenska sjömätningsfartyget Svalan ett ekolod tillverkat av Behm 
Gesellschaft, apparaten motsvarade dock inte förväntningarna. Fem år senare installerades med 
goda resultat ett franskt ekolod på de svenska sjömätningsfartygen Svalan och Falken. 
  
Liknande experiment, utförda av Alexander Behm, utfördes av P.A.D. Marti i Frankrike. I augusti 
1919 djuplodade Marti djup på fyratusen meter från kabelläggningsfartyget Charente i Biscaya. I 
april 1922 utförde han en kontinuerlig ekolodning mellan Marseille och Philippe-ville i 
Medelhavet. Mätningarna underlättade givetvis utläggning av telegrafkablar. Frankrike var också 
först med den piezoelektriska transducern (Langevin/Florisson) som både sände och mottog i 
samma enhet. Deras ekolod från 1920 använde också en ljusfläck för att indikera djupet. 
 
Under tjugotalet arbetade de flesta länder på att utveckla ekolodet med hjälp av den forskning 
inom området som skett under kriget. År 1922 konstruerade Langevin och Marti det första 
kontinuerliga registrerande ekolodet. Ett sotat papper repades med små hack och passerade sedan 
ett bad med lack (gum arabicum) upplöst i alkohol för fixering. Den första kommersiella 
apparaten installerades å Ville d’Ys som gjorde en ekolodning mellan Norge och Island i april 
1922.  
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Under trettiotalet kom flera modeller i bruk för civilt ändamål, huvudsakligen av magneto-
striktionstyp med tranducer av nickel, en för sändning och en för mottagning. Då ingick en 
trerörs förstärkare och en kemisk pappersregistrering. Pappret som var fuktat med kaliumjod och 
stärkelse matades av en elmotor. Två linjer markerades, den första vid ljudpulsens utsändning, 
den andra vid ekots återkomst. Räckvidden var ca 1800 meter (15 kHz). 
 
Detta ekolod blev mycket populärt och framgångsrikt på marknaden efter att vraket av Lusitania 
hade lokaliserats med hjälp av detta lod utanför Irland i juni 1935. Tillverkare var Henry Hughes 
& Sons. Som kuriosa kan nämnas att svenska marinens första ”side scan sonar” för övrigt var 
tillverkad av detta engelska bolag och benämndes hydrofon 105 . Det togs i svensk militär tjänst 
1972. Jag och min kollega Sten Ahlberg lånade instrumentet 1973 och det gav våra första 
erfarenheter av side scan sonar. Denna hydrofon, med sina fyra registrerande nålar, kunde endast 
registrera redan kända väl positionerade vrak i storlek mellan femtio och hundra meter. Den hade 
därför aldrig lyckats detektera vare sig regalskeppet Kronan eller passagerarfartyget Hansa för att 
inte nämna DC 3:an. Som jämförelse kan nämnas att regalskeppet Vasa – på botten av 
Stockholms ström – i dag skulle kunna lokaliseras på mindre än en timme. År 1956 arbetade 
upptäckaren Anders Franzén flera mödosamma månader i en liten öppen båt med sitt propplod 
för just den bragden.  
 
Dagens ekolod är mycket sofistikerade med färgpresentation, flera frekvenser i samma 
instrument, 30 kHz, 50 kHz och 200 kHz. Effekterna är höga, 2000 watt, och möjlighet finns att 
samköra med andra specialinstrument och informationsbanker. 
 
Undervattenstelevision
Televisionen, eller transmission av elektroniska bilder, har en lång och komplex historia. I korthet 
börjar det med Abbe Cassellis sändning av bilder via elektrisk ledare 1862, uppfinningen av Paul 
Nipkow’s skannande skiva och arbetet med ljuskänsliga selenceller.  
 
Under framgångar med utvecklingen inom radiotelefoni kom John Logie Baird (England) att 
sammankoppla dessa tekniker. År 1926 demonstrerade han i London television för första gången. 
Han utvecklade senare 1936 tekniken från ursprungliga 30 horisontella linjer till 240 linjer. 
Systemet var rent mekaniskt och fick ingen framtida användning.  
 
Första elektroniska televisionen för hemmabruk skapades i januari 1928 i USA. 
Utvecklingsarbetet leddes av den svenskfödde radiopionjären Ernst F W Alexanderson1 i 
samarbete med General Electric Company och Radio Corporation of America. Bildsignalerna 
sändes över kortvåg på 37,77 meter. Ljudet sändes över WGY:s ordinarie sändarfrekvens 379,9 
meter och togs emot på en vanlig radiomottagare. 
 
Television för industri och vetenskap började utvecklas 1940 i och med användandet av 
fjärrstyrda (robot) bomber. Avsikten var att få bilder från bomben som hade en kamera i nosen. 
Därmed kunde bomben styras från flygplanet mot målet. Tevetekniken användes även i 
fjärrstyrda plan, så kallade Drones. Systemen hade kodnamnen Block och Ring och testades från 
Catalinaplan redan 1942. Räckvidden var 300 km. 
 
Under 1946 testade militären i USA bland annat elektronisk utrustning vid atombombsförsök på 
ön Bikini under Operation Crossroad. Även fartyg och ubåtar tagna som krigsbyte i Tyskland 
användes i proven. Försöken döptes till Test Able och Test Baker. Test Able var en 

1 Ernst Fredrik Werner Alexandersson avlade ingenjörsexamen år 1900 vid KTH och promoverades till teknologie 
hedersdoktor 1949. Han fick flera utmärkelser och hedersbetygelser under sitt långa liv. Han avled 1975. 
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atmosfärsexplosion och Test Baker var en undervattensexplosion. I båda försöken testades 7 364 
olika elektroniska utrustningar på 148 målfartyg. För att studera effekten av dessa prov användes 
televisionsteknik under vattnet. 
 
Året efter monterades en televisionskamera (2P21 Orthicon, RCA) i ett undervattenshus och 
utrustningen användes ned till 55 meters djup. Undervattenshuset vägde över hundra kilo i luft 
och trettio kilo i vattnet. Ett 19 millimeter tjockt planglas utgjorde fönster. Kameran krävde 
mängder av fjärrkontroller via en 19-ledarkabel. Kablarna för bild och synkronisering var 
separata. Som lins användes en Woolensak vellastigmat lins f/3.5. Bildvinkeln blev endast 24 
grader vilket snabbt visade sig vara för liten. Det tekniska utvecklingsarbetet för detta försök 
gjordes av Cornell Aeronautical Laboratory.  
 
Jacques-Yves Cousteau började experimentera med undervattenstelevision 1948 men fann att den 
var så dålig jämfört med vanlig film att försöken lades ned. Under 1953 använde Cousteau 
undervattenstelevison – tillverkad av British Thompson-Houston Company – som 
övervakningskamera vid utgrävningarna av vraket vid klippön Grand Congloué. Först på 
sextiotalet fick televisionen sitt genomslag i undervattenstekniken då videobandspelaren började 
utvecklas(Ampex), eftersom det nu blev möjligt att spara inspelningar för dokumentation.  
 
I Sverige användes undervattenstelevision – fabrikat PYE – första gången i oktober 1956 på 
vraket av regalskeppet Vasa som sjönk i Stockholms Ström 1628. I Sverige började 
försökssändningar av konventionell teve 1953. Vid denna tid (1953) fanns 26 millioner 
teveapparater i USA, en i vartannat hushåll. 
Det är mycket troligt att det hade varit möjligt att finna DC-3.an redan 1952. Tekniken fanns i 
andra länder. Här nedan följer några lyckade sökningar med dåtidens teknik. 

Sökning efter u-båten Affray 
I april 1951 försvann den engelska ubåten Affray på ett övningsuppdrag i samarbete med NATO 
(Subsmash). Den lämnade Portsmouth och försvann utan minsta spår. 
 
När man påbörjade sökningen beräknade man sökområdet till cirka tvåtusen engelska kvadratmil, 
vilket motsvarar 5 177 kvadratkilometer, ett enormt sökområde. Djupet i det valda sökområdet 
utanför Themsen varierade mellan 55 och 65 meter. Det sökinstrument som användes var en 
avancerad typ av ekolod, ASDIC (Anti-Submarine Detection Investigation Committee). 
 

 
1. U-båten HMS Affray. 
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Lokaliseringen försvårades på grund av tidvatten och av det stora antalet vrak som fanns i 
området. Tusentals objekt lokaliserads med hjälp av ASDICs och många undersöktes också av 
dykare. Efter några veckors sökande föreslogs att man skulle använda sig av en 
undervattenstelevisionskamera för att effektivisera sökandet och inte minst för identifiering av de 
objekt man fann. 
 
Efter två månaders sökning återfanns ubåten på 84 meters djup. Det fanns inga möjligheter vid 
denna tid att dyka ner till vraket, men med undervattenstelevisionen var det möjligt att utröna 
orsaken till olyckan. Man kunde konstatera att snorkeln hade gått av på ubåten och att en ventil 
till snorkeln var öppen. 

Sökning efter passagerarplanet Yoke Peter 
En annan lyckad sökoperation, där uthållighet och television spelade en avgörande roll, var när 
ett av de första passagerarjetflygplanen i världen, Yoke Peter, exploderade i januari 1954 utanför 
Malta i stratosfären och 35 personer omkom. Olyckan då flygplanet föll sönder i bitar skedde på 
en höjd av 7 800 meter. 
 
Det var många som uppfattade olyckan från land. De fiskebåtar som vid detta tillfälle befann sig i 
närheten plockade upp femton kroppar. Planets delar hade spridits över ett stort havsområde. 
Det mesta hade sjunkit och utspritts över en stor yta på havsbotten vid 210 meters djup.  
 
Rykten om sabotage kom snart igång i brittiska tidningar. Uppdraget att försöka hitta 
flygplansdelarna gick till amiralen Earl Mountbatten, överbefälhavare för NATO:s 
medelhavsflotta.  
 
Efter att alla ögonvittnesskildringar sammanställts – där även fotografier från andra plan i luften 
ingick i skickligt beräknade korrektioner – begränsades sökområdet till 518 kvadratkilometer. 
England hade sedan en tid tillbaka bildat en speciell grupp för undervattenstelevision inom Royal 
Naval Scientific Service.  

2. Yoke Peter längd 28.61 meter, spännvidd 34.98 meter. 
  
 
Tre olika metoder användes vid sökningen; fartyg som drog 250 meter kätting och vajer mellan 
sig på botten, en observationskammare (Galeazzi’s) och givetvis även sonar (ASDIC). Företagen 
PYE och Marconi ställde upp med sina senaste utrustningar för undervattenstelevision. 
Marconikameran hade en roterande periskoplins och PYE-kameran kunde släpas över botten.  
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En del av flygkroppen hittades efter en månad på 129 meters djup. Mekaniska gripklor lyfte upp 
den. Efter ytterligare en månad bärgades större delen av förarkabinen som innehöll delar av ett 
skelett. Hela operationen innebar en stor triumf för undervattenstelevisionen. 
 
Efter åtta månaders sökning och efter att nittio procent av planet bärgats, hittades den avgörande 
flygplansdelen som kunde förklara varför planet störtat. Det konstaterades att en spricka i 
förarkabinen mindre än sex millimeter hade orsakat olyckan.  
 
Vid en annan bärgning i Bodensjön av ett schweiziskt dakotaplan, det vill säga en DC 3:a, tre år 
senare, skulle det åter visa hur effektiv undervattenstelevisionen kunde vara. Efter tolv veckor 
hade man bärgat åttio procent av planet som låg på 204 metes djup. 
 
Möjligheten att lokalisera den svenska DC 3:an 
Det totala sökområdet efter DC 3:an, som undersökts av KTH och Marinen under operationer 
mellan åren 1989 och 2001, motsvarar mer än 1 550 kvadratkilometer och mer än hundra 
sökdagar. Sökmrådet kan jämföras med Ölands landyta på 1 342 kvadratkilometer eller, om man 
så vill, 180 000 fotbollsplaner. 
 
Med utgångspunkt i den 1952 bedömda haveripositionen för DC 3:an – baserad på den 
upphittade flottens position 2 dygn efter haveriet – ligger planet cirka 11 sjömil därifrån och 
således väl inom den motsvarande sökyta som krävdes för att lokalisera Cometflygplanet Yoke 
Peter samt ubåten Affray.  
 
Vi kan således konstatera att internationellt existerande teknik för att lokalisera och bärga den 
svenska DC 3:an fanns redan 1952. Två år senare var tekniken väl utvecklad. Men i Sverige hade 
man inte tillgång till den nödvändiga utrustningen.  
 
Sverige hade vid denna tidpunkt internationellt sett inte någon större erfarenhet av 
undervattensteknik och därmed sökteknik. Man kan nog med fog säga att England och en del 
andra större nationer under motsvarande omständigheter med stor sannolikhet hade lyckats med 
att lokalisera DC 3:an. 
 
 
 

3.  En DC 3:a längd 19.6 meter, spännvidd 28.9 meter. 
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3. DEN NEDSKJUTNA DC 3:AN 
Gunno Gunnvall 
 
Jag minns ganska väl fredagen den 13 juni 1952. Jag var 15 år, skulle fylla 16 ett par månader 
senare. Jag hade sommarlov och var hemma när TT-nyheterna meddelade att ett flygplan ur 
Flygvapnet på förmiddagen hade försvunnit under en flygning över Östersjön. Flygplanet hade 
haft åtta man ombord varav fem telegrafister. Vad gäller flygplanets uppgift angav ett 
pressmeddelande från försvarsstaben att det skulle utföra ”navigeringsflygning över Östersjön i 
samband med utbildning i radiotelegrafisttjänst”. 
 
Jag var redan då mycket försvarsintresserad och följde uppmärksamt den fortsatta utvecklingen. 
På eftermiddagen måndagen den 16 juni meddelades att ett flygplan av typ Catalina skjutits ned 
av sovjetiska MiG-15. Catalinan var ute för att söka den saknade DC 3:an och nedskjutningen 
hade skett tidigt på morgonen. Catalinan lyckades nödlanda på vattnet och besättningen på sju 
man kunde med hjälp av livflottar ta sig till det tyska lastfartyget Münsterland som förde dem till 
Finland. 
 
Nedskjutningen av Catalinan ledde till demonstrationer utanför den sovjetiska ambassaden i 
Stockholm. En längre tid av notväxling mellan Sverige och Sovjetunionen följde. Man meddelade 
bland annat att två främmande flygplan den 13 juni kränkt den sovjetiska gränsen och jagats bort 
av sovjetiska plan. Vad gäller Catalinan vill jag minnas att från sovjetisk sida gjordes gällande att 
detta flygplan (maxfart 200 km/h) anfallit de sovjetiska jetjaktplanen.  
 
Fem år senare – d.v.s. i juni 1957 – började jag den fackutbildning till värnpliktig 
bearbetningstekniker vid FRA som jag tagits ut till vid mönstringen ett par år tidigare. Vi 
värnpliktiga fick börja arbeta med att plotta flygvägar som sovjetisk luftbevakning rapporterat på 
kortvågstelegrafi. Man angav olika flygplans lägen i stort sett varje minut tillsammans med ett 
målnummer samt höjd och tid. Tidsangivelserna var genomgående något för höga – ofta cirka två 
minuter. Det hade ju tagit en viss tid att få informationen i flera led.  
 
Lägena angavs i ett rutnätsystem vars numrering ändrades då och då. Det var dock enkelt för oss 
att rekonstruera den nya numreringen. Vi visste ju hur olika flygningar brukade gå. Särskilt gällde 
det de amerikanska och brittiska signalspaningsflygplanen som gick in över Östersjön söder om 
Skåne och sedan fortsatte i löpor öster om Gotland. Många gånger rundade man också Gotland.  
 
Från sovjetisk sida var man noga med att rapportera dessa flygningar. Ett syfte var säkerligen att 
varna egna enheter som då kunde avstå från sändningar man särskilt ville skydda. Man 
rapporterade även de egna jaktflygplan som startade från olika baser i Baltikum.  
 
Med denna arbetsuppgift låg det nära till hands att fråga om den försvunna DC 3:an. Jodå, dess 
”telegrafister” tillhörde FRA och utförde signalspaning. Vi värnpliktiga var mycket grundligt lärda 
att alltid tänka på sekretessen. Det var då, 1957, fortfarande hemligt att Sverige utförde 
signalspaning och att FRA var organisationen för detta. Man kan tycka vad man vill om detta 
men denna bakgrund förklarar nog mycket av det egendomliga agerandet från svensk sida de 
kommande åren. 
 
Efter militärtjänsten arbetade jag några år som civilanställd vid FRA. Fortfarande handlade det 
mycket om flygverksamhet över Östersjön sedd genom den sovjetiska luftbevakningens ögon. Jag 
lämnade FRA 1964 och tillträdde en tjänst vid Flygstabens Underrättelseavdelning (FS/Und.). I 
början handlade det om studier av utländsk fackpress inom flygområdet. Efter ett år fick jag ta 
över ansvaret för vad som kom att kallas för radarunderrättelsetjänst. Detta innebär att registrera 
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och bearbeta information från våra radarstationer i syfte att ta fram underrättelser om främmande 
flygs uppträdande. En prioriterad uppgift var att ta fram kartskisser då främmande flyg kränkt 
svenskt luftrum. För att i lugn och ro och med noggrannhet kunna studera och plotta upp 
flygplanrörelser anskaffades 16-millimeters filmkameror som placerades på anläggningar runt om 
i landet. 
 
Från hösten 1981 överfördes jag och mina medarbetare liksom arbetsuppgiften från Flygstaben 
till Försvarsstaben. Så småningom kom organisationsenheten att kallas HKV/MUST 
(Högkvarteret/Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten). Jag hade kvar mitt ansvarsområde 
fram till min pensionering 2001. 
 
I mars 1991 framträdde en general Sjinkarenko i media. Han var 1952 överste och befälhavare 
över det baltiska luftförsvarsområdet. Sjinkarenko sade sig ha beordrat nedskjutningen av den 
svenska DC 3:an och angav att den skulle ha kränkt det sovjetiska luftrummet. Med anledning av 
uttalandena bad svenska UD den 12 mars 1991 Sovjetunionens ambassad att få ta del av de 
uppgifter, som kunde finnas om nedskjutningen hos sovjetiska myndigheter. Den 21 mars beslöt 
utrikesminister Sten Andersson att tillsätta DC 3-utredningen. Den 25 mars tillsatte ÖB en 
särskild militär utredningsman – överste av 1:a graden Rolf Gustafsson – som skulle bistå 
utredningen. Man igångsatte arbetet med att gå igenom arkiv och intervjua ett stort antal 
personer. 
 
På hösten 1991 blev det regeringsskifte i Sverige. Den 30 oktober besöktes statsminister Carl 
Bildt av en sovjetisk emissarie, ambassadören Fokin. Fokin meddelade att Sovjetunionen nu var 
berett att offentligt erkänna att nedskjutningen av den svenska DC 3:an genomfördes av ett  
sovjetiskt jaktplan över internationellt vatten och att handlingen var en grov kränkning av allmänt 
erkända folkrättsliga regler. 
 
I november reste utredarna till Moskva och fick ta emot kopior av sovjetiska dokument från 
1952, bland annat en kartskiss över hur den sovjetiska luftbevakningen uppfattat flygvägarna för 
DC 3:an och det sovjetiska jaktflygplanet. Man fick också tillfälle att på en flygbas i Ukraina möta 
och tala med föraren av det sovjetiska jaktplan som skjutit ned DC 3:an, dåvarande kaptenen G.I. 
Osinskij.  
 
Överste Gustafsson hade ett rum i MUST och jag var honom behjälplig med att ta fram 
kartskisser över hur de föregående (1951 och 1952) flygningarna med DC 3:an hade gått. 
Utredningen lade fram sin rapport, ”Rapport från DC 3-utredningen Ds 1992:5”, i februari 1992. 
Den utmynnade i två rekommendationer: 

1. Att man skulle försöka lokalisera och om möjligt bärga flygplanet. 
2. Att man skulle frisläppa alla dokument av betydelse i saken. 

 
Under åren 1992-1995 sökte Marinen i sammanlagt åtta omgångar utan att finna DC 3:an. ÖB, 
Owe Wiktorin, meddelade i brev 1996-01-25 till besättningens anhöriga att han ansåg att 
Försvarsmakten därmed gjort vad den kunnat och att han därför beslutat att inte gå vidare med 
nya sökuppdrag. 

  
 
Nästa gång jag kom i kontakt med DC3-affären var i december 1999. Stf C MUST frågade på ett 
möte om någon sysslat med denna fråga. Kabinettssekreteraren i UD, Jan Eliasson, hade 
nämligen begärt ett underlag inför en intervju han skulle ge media (TV 4 tror jag). Jag talade om 
att jag hjälpt överste Gustafsson några år tidigare och fick då i uppgift att ta fram begärd 
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information. Det gällde dels var Marinen sökt, dels storleken på de ersättningar som de anhöriga 
fått i olika omgångar. 
 
Uppgiften gjorde att jag letade upp dokument som var samlade på flera håll inom Högkvarteret. 
Jag fick då underlag, inte bara för att ta fram begärd information, utan även för egna funderingar 
över var flygplanet borde ligga. 
 
Bland underlaget fanns: 
Uppgift om tidpunkten för ett avbrutet radioanrop på kortvågstelegrafi som tagits emot av 
telegrafisten på F2 (Hägernäs) och som han menade bar prägeln av signalisten på DC 3:an, Gösta 
Bladh. Den tidpunkt som noterades var 11.25, men eftersom noteringen gjordes i efterhand är 
det troligt att den verkliga tiden var cirka 11.23. 
 
En till svenska representanter överlämnad kopia av en kartskiss (se sid. 14) över DC 3:ans (man 
kallade denna; mål nr 303) och MiG-15:s flygvägar så som de uppfattades i den sovjetiska 
luftbevakningscentralen. Kartskissen var daterad den 13 juni 1952. Slående är den slingriga 
flygväg som anges för ”mål nr 303” liksom det korta avståndet mellan lägena med 
tidsangivelserna 13.08 och 13.14 (svensk tid 11.08 och 11.14). På kartskissen var platsen för 
anfallet angiven i ungefärligt läge N 5805 O 2012. 
 
Enligt överlämnade dokument skedde följningen med två radarstationer typ P-3 vid den 
radiotekniska posten nr 15 vid Ventspils (se kartskiss). Vi känner till att lobbredden hos radar typ 
P-3 är av storleksordningen 30 grader. När ett mål uppvisar tillräckligt stor radarmålyta och 
avståndet inte är för stort får man således på indikatorn (s.k. PPI) en båglinje som tar upp cirka 
30 grader. Man bedömer då att målet finns i mitten av denna båglinje och man får ett läge med 
tillfredsställande noggrannhet. Emellertid uppvisar alla flygplan högst olika radarmålyta beroende 
av aspektvinkeln dvs. vinkeln mellan flygplanets längdaxel och riktningen till radarn. Ett flygplan 
som vänder bredsidan till uppvisar en radarmålyta på kanske 100 m² medan en annan 
aspektvinkel kan ge en radarmålyta på mindre än 1 m². Eftersom aspektvinkeln ändras något 
medan radarn sveper över målet får man kanske pulsträffar bara i början eller slutet av en 30-
graders sektor. Detta kan mycket väl leda till bäringsfel av storleksordningen 10 grader. Vad gäller 
radarns noggrannhet i avstånd har jag bedömt den till bättre än 1 km. 
 
Knappt två dygn efter nedskjutningen hittade jagaren Sundsvall en inte uppblåst livflotte i 
position N 5834 O 2015. Den konstaterades härröra från DC 3:an och undersöktes vid statens 
kriminaltekniska laboratorium och befanns innehålla granatsplitter av sovjetisk tillverkning. Med 
strömmar och vindar bedömdes startpunkten ha varit N 5821 O 2011. År 1991 gjorde SMHI nya 
beräkningar och kom fram till en startpunkt i pos. N 5824 O 2026 med en osäkerhetsmarginal 
(radie från angiven punkt) på 10 km.  
 
Den sovjetiske jaktförarens beskrivning av förloppet var att DC 3.ans vänstra motor hade börjat 
brinna och att flygplanet efter en vänstersväng dök brant och försvann under molntäcket. 
 
En av Marinen upprättad kartskiss hade upprättats visande samtliga områden där man sökt. 
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4. Kopia av rysk kartskiss över DC 3:ans och Mig 15s flygvägar den 13 juni 1952.
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Det fanns också uppgifter som ledde till sökande i närheten av Gotska Sandön och speciellt 
söder om denna. Det var uppgifter från fiskare om nätfällor m.m. Det var också observationer av 
tre personer på Kustartilleriets transportbåt Gråtruten som hade transporterat personal och 
materiel till ön. Man såg ett tvåmotorigt flygplan svänga in över ön, försvinna över havet men 
komma tillbaka för ytterligare en passage. Man såg ingen rök från flygplanet och man var inte 
överens huruvida flygplanet var hög- eller lågvingat. 
 
Jag bestämde mig för att detta flygplan inte var DC 3:an främst p.g.a. avståndet från den plats där 
anfallet skedde (flygtid cirka 15 minuter) och för att flygplanet ej föreföll skadat. Jag bedömer att 
detta flygplan var ett sovjetiskt spaningsflygplan med uppgift att fotografera byggnationen på 
Gotska Sandön. 
 
I december 1999 sammanställde jag de väsentliga informationerna för bedömning av DC 3:ans 
nedslagsplats på en kartskiss. 
 
Av den sovjetiska luftbevakningens angivelser (där radarn hade relativt god noggrannhet i 
avstånd) framgår att DC 3:an gått längre österut jämfört med haverikommissionens bedömning. 
Det sista läget kl. 11.14 enligt skissen, (se sid. 17) måste ha legat längre åt nordost om hänsyn tas 
till troligt bäringsfel mot ett mål som man börjat få svårt att se. Om vi dessutom räknar med 
tidsangivelserna var 2 minuter för höga (11.14 skall alltså läsas som 11.12) flyttar vi platsen för 
anfallet ytterligare några kilometer norrut. 
 
Med detta underlag lämnade jag en skriftlig rekommendation till C MUST (generallöjtnant Håkan 
Syrén) att om ytterligare sökning skulle beslutas borde detta ske inom skissens röda område och i 
första hand inom områdets västra halva. Någon ytterligare sökning genomfördes dock inte 
genom försvarsmaktens försorg. Först när en civil sökexpedition i juni 2003 lokaliserat vraket fick 
Marinen i uppdrag att inleda bärgning.  
 
I början av 2000 begärde Bengt Grisell vid KTH i en skrivelse till försvarsmakten att få 
information om var Marinen sökt efter DC 3:an. Grisell skulle nämligen under sommaren 2000 
med forskningsfartyget Altair på nytt söka efter DC 3:an, ett projekt som finansierades av Dagens 
Nyheter och TV 4. Jag fick i uppdrag att överlämna Marinens underlag, vilket jag också gjorde. 
Jag gav även Grisell samma råd som jag givit C MUST nämligen att söka inom ”SMHI:s röda 
cirkel) med början västerifrån. 
 
Grisells sökningar sommaren 2000 gjordes dock i huvudsak relativt nära Gotska Sandön. Mycket 
nära territorialhavsgränsen öster om ön fann Altair ett föremål som skulle kunna vara en 
flygplansvinge. Jag trodde visserligen inte att detta skulle kunna vara DC 3:an men låg ändå på 
Operativa Insatsledningen (till vilken jag själv hörde) att vid tillfälle undersöka föremålet med 
hjälp av en ROV. Enligt uppgift hade man också skrivit en order om en sådan undersökning men 
tillfället yppade sig aldrig. Jag låg på och påminde om detta ända till min pensionering den 1 
augusti 2001. 
 
Sommaren 2002 högtidlighölls 50-årsminnet av nedskjutningen. Detta uppmärksammades 
givetvis av media. I samband härmed hade Svenska Dagbladets säkerhetspolitiske reporter Mikael 
Holmström tydligen forskat bland UD:s dokument och fått tag på papper med kartskiss jag 
överlämnade i december 1999. Han ringde upp mig och jag delgav honom mina tankar. Det ledde 
till en artikel med rubriken ”Sverige letade efter DC 3:an i fel område” (se sid. 18). 
 
Vintern 2002 – 2003 planerade Bengt Grisell att göra en framställning till Regeringen om medel 
för att söka på nytt under sommaren 2003. Jag gav rådet att KTH skulle ställa en skrivelse till 
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Statsrådsberedningen så att frågan skulle bedömas på högsta möjliga nivå. Skrivelsen med 
begäran om 200 000 kr gick iväg i februari. Med fanns också vädjanden från flera av 
besättningens anhöriga. 
 
Skrivelsen lämnades över till Utbildningsdepartementet. Begäran avslogs. Avslaget kom i form av 
ett regeringsbeslut daterat 2003-04-16 undertecknat av utbildningsminister Thomas Östros. Den 
22 maj skrev jag därför ett brev till statsminister Göran Persson och vädjade till honom att 
personligen ta ställning i frågan. Den 10 juni fick jag ett e-mail från en tjänsteman vid 
Statsrådsberedningen. Hon meddelade att statsministern tagit del av min skrivelse och bett henne 
att överlämna den till Utrikesdepartementet för vidare handläggning och bedömning av ett nytt 
ställningstagande. 
 
Jag visste inte då att samma dag (den 10 juni) hade en expedition med Anders Jallai som 
initiativtagare och Carl Douglas som finansiär hittat DC 3:an. Den 16 juni kunde man sända ner 
en sjöuggla och ta bilder av vraket. Jag visste alltså inte att man sökt i omgångar sedan 2000 men 
jag ringde upp Carl Douglas och gratulerade honom till framgången. (Han har arbetat på MUST 
så vi kände varandra något). Han sade att han skulle vilja intervjua mig. 
 
Nu vet vi att DC 3:an har bärgats och att stoft efter de tre männen ur Flygvapnet liksom efter 
FRA-gruppchefen har återfunnits. Den 27 mars 2004 hade jag möjlighet att se flygplanet när man 
hade börjat undersöka det i en av tunnlarna i Musköberget. Det framgick tydligt att det brunnit i 
och kring vänster motor. Vad jag inte hade väntat mig var att så mycket av flygkroppens vänstra 
sida var bortslitet. Det enda man hittat vid sökningarna 1952 var ju livflotten. Utredningschefen 
Christer Magnusson har lovat mig en kopia av rapporten när den blir klar. Positionen där 
flygplanet låg är inte längre hemlig. Den var N 5823,522 O 2017,400. Således i den västra delen 
av SMHI:s röda cirkel. 
 
Nu är det troligen bestämt att DC 3:an skall föras till Flygvapenmuseet vid Malmslätt och bli en 
del av det kalla krigets historia. Säkert kommer mycket mer att skrivas om detta flygplan och dess 
öde. 
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5. Gunno Gunnvalls ritade kartskiss med DC 3:ans beräknade nedslagsplats (den röda cirkeln). 
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6. Publicering av DC 3:ans nedslagsplats. 
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7. Gunno Gunnvalls sammanställning av rapporter visar vilka fartyg som sökte DC 3:an 
 fr.o.m. 1991 t.o.m. 1995. 
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4. INTRODUKTION 
Bengt Grisell 
 
År 1970 inköpte jag och en kollega på anbud till Sjöfartsverket före detta livräddningskryssaren 
och lotsfartyget Oskarshamn 1. Fartyget döptes till Mare Balticum och kom att användas såsom 
forskningsfartyg inom KTH. I tre års tid nyttjades hon bland annat vid friläggningen av vraket 
efter regalskeppet Riksnyckeln. Denna vrakplats i Stockholms skärgård hade väckt vårt intresse 
redan1967 (se Forum Navale nr 28, 1973). 
 
Återupptäckten och friläggningen av vraket ledde till ett samarbete med Anders Franzén2, 
forskare med marinhistorisk inriktning och mest känd som upptäckaren av regalskeppet Vasa. År 
1979 fick han efter ett regeringsbeslut en av staten bekostad tjänst vid KTH för att där återuppta 
sin forskning inom marin historia. Vårt samarbete blev mer intensifierat efter denna utmärkelse. 
 
Efter arkivforskningar runt skeppet Resande Man, förlist 1660 i Stockholms skärgård (se 
Skärgårdsstiftelsens årsbok, 1988, årgång 16) beslöts att med en tidigare inte prövad teknik söka 
efter vraket. Förutom KTH ingick Ingenjörsfirman Undervattensfoto med ingenjör Bengt 
Börjesson, som utan kostnad ställde den undervattentekniska utrustningen till förfogande, samt 
delägaren i Mare Balticum ingenjör Sten Ahlberg, Sveriges television. Under fyra års sökande 
genomsöktes med undervattenstelevision ett lika stort område som hela Södermalm och Gamla 
Stan i Stockholm utan att några egentliga fynd gjordes.  
 
Trots den för dåtiden avancerade sökutrustningen uteblev resultatet av en lokalisering av vraket. 
Vid ett gruppmöte då detta diskuterades lade jag fram ett förslag om att vi skulle ta den numera 
så effektiva sökutrustningen ned till Öland och försöka lokalisera regalskeppet Stora Kronan3 på 
Ölands ostsida. Franzén hade under flera år tidigare vid olika tillfällen sökt vraket utan resultat. 
Ahlberg och jag hade också utan framgång försökt lokalisera det under tidigt sjuttiotal. 
Undervattenstekniken hade sen dess utvecklats och utsikterna för att finna vraket bedömde vi 
som mycket goda.    
 
På påsken 1979 intervjuades ett antal fiskare och andra personer på Öland för att få fram ett 
eventuellt intressant sökområde genom deras iakttagelser under fiske. Detta gav inte någon 
fingervisning alls varför jag gjorde upp ett sökprogram baserat på tidigare uppgifter och 
konstruerat efter ”Decca Laner”.  
 
Sökningen av det konstruerade området påbörjades sommaren 1979 med Klein side scan sonar 
utan att några fynd gjordes. Året därpå beslöt vi att använda oss av en Elsec magnetometer och 
valde ut ett område där Bo Cassel på marinens dykfartyg Belos tidigare hade sett grovt timmer på 
botten med hjälp av tungdykare.  
 
Sökningen påbörjades med magnetometern och i området kring ”sand 28 ” på sjökortet förekom 
indikationer som bedömdes såsom intressanta och bedömdes kräva närmare undersökning . Då 
vi sänkte ned teveutrustningen kunde vi konstatera att Stora Kronan lokaliserats (se Trita Hot 
rapport KTH, 1980). Så här efteråt kan det konstateras att vi hade kört över vraket efter Stora 
Kronan med sonaren utan att det registrerats på det skära våtpapper som användes av Klein vid 
denna tid.  
 

2 Anders Franzén blev teknologie hedersdoktor 1983 vid KTH samt tilldelades KTH:s stora pris 1988 samt fick 
professors namn. Han avled 1993. 
3 Regalskeppet Kronan exploderade och sjönk i strid med danska och holländska flottan 1676. 
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År 1983 knöts jag på deltid till institutionen för skeppsteknik, KTH för att arbeta med Anders 
Franzén. Chef för institutionen var professor Erik Steneroth.  
 
År 1985 hade vi samarbete med Deutsches Hydrographisches Institut i Hamburg (DHI), BBC i 
London och National Geographical Society i Washington. Vi producerade en del 
undervattensmaterial som användes i olika program för television i samarbete med Sveriges 
televisions kontor i Växjö. Tekniken för detta utarbetades på KTH med hjälp av tekniker på 
Sveriges television i Stockholm och Växjö.  
 
DHI besökte Öland med sitt mindre forskningsfartyg Atair som deltog i olika sökningar kring 
Öland under sommaren 1985. År 1987 fick KTH erbjudandet att förmånligt köpa Atair av tyska 
staten. Eftersom KTH inte var villig att ta på sig ett redaransvar och kostnader för ett fartyg av 
denna storlek köptes fartyget av ett mindre antal personer varav en del var anställda vid KTH. 
Fartyget döptes till Altair, det anglosaxiska namnet för stjärnan Atair.  
 
Dåvarande rektor Janne Carlsson gav sitt tillstånd till att använda fartyget inom KTHs forskning. 
Fartyget döptes till r/v Altair. Grosshandlare Eric Malmsten, Djursholm, donerade 150 000 
kronor till fartygets drift under tre år.  
 
Den 15 juni 1988 lokaliserade r/v Altair vraket efter passagerarfartyget s/s Hansa som hade 
torpederats av en rysk ubåt 1944 på sin väg till Visby varvid 84 man omkom, endast två personer 
överlevde torpederingen (Den torpederade gotlandsbåten Hansa, Roger Bengtsson, Höganäs 
1992) . Vid detta tillfälle användes en modernare sonar av fabrikat EG & G inlånad från Uppsala 
universitet naturgeograferna samt fartygets egen Deccautrustning för navigationen. Fartyget s/s 
Hansa återfanns sju kilometer från den officiella positionen på 108 meters djup kluven i två delar. 
 

 
8. r/v Altair under KTH:s flagg åren 1987-2004. 
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Efter lokaliseringen av s/s Hansa funderade vi på vad nästa objekt för r/v Altair skulle kunna 
tänkas vara. 
 
Vid denna tidpunkt hade ett visst intresse på olika håll aktualiserat problematiken kring DC 3:ans 
öde. En bok hade publicerats om DC 3:an av Kenth Ohlson (Catalinaaffären – Nytt ljus över 
svenskarnas försvinnande, Lund 1987). En artikel i Smålandsposten uppgav att ett plan hade 
återfunnits i ett träsk i Lettland och kunde vara den saknade DC 3:an och på tidningen 
Expressens löpsedel kunde man läsa: ”DC 3:an funnen”. 
 
Raul Wallenberg-affären var också ett ständigt återkommande ämne i pressen vid denna tid. En 
ofta hörd uppfattning var att DC 3:an tvingats ned i Sovjet. Vittnen som påstod sig ha sett 
Wallenberg i livet förekom också i DC 3-affären då de påstod sig ha talat med eller hört andra 
berätta om svenska flygare i sovjetiska fångläger.  
 
För att pröva trovärdigheten av dessa vittnen kunde återfinnandet av DC 3:an på Östersjöns 
botten sortera bort ovidkommande vittnen i Wallenberg-affären. Alla i vår grupp var övertygade 
om att DC 3:an låg på Östersjöns botten eftersom radiotrafiken med DC 3:an helt plötsligt 
avbrutits under sändning. Vi trodde att planet var relativt enkelt att lokalisera, vilket skulle visa sig 
vara en felbedömning.  
 
I gruppen kring s/s Hansa hade Roger Bengtsson på Vetenskapsredaktionen, Sveriges Radio, 
ingått och visade nu ett stort intresse i sökandet efter DC 3:an och ordnade en finansiering. Lars 
Porne på Svenska Dagbladet delade vårt intresse och ordnade resterande finansiering genom 
tidningen. Genom dessa bidrag var det nu möjligt att med r/v Altair påbörja den första 
sökningen efter trettiosju års tystnad.  
 

 
9. Vraket efter s/s Hansa registrerat på ekolodet. 
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5. SÖKNING EFTER DEN – 13 JUNI 1952 – NEDSKJUTNA DC 3:AN 
Bengt Grisell
 
Då KTH påbörjade sökningen efter DC 3:an hade Sovjetunionen ännu inte i slutet av åttiotalet 
erkänt nedskjutningen. Ingen ytterligare information fanns utöver haverikommissionens 
utredning från 1953. DC 3-affären gick under benämningen ”Catalina-affären” efter det 
sjöspaningsplan som under sökoperationen efter DC 3:an blev nedskjutet.  
 
De svenska myndigheterna hade ännu inte officiellt medgivit vad DC 3:an egentligen arbetade 
med, nämligen signalspaning. Ibland kallas planet oriktigt för ”spionplan”, en kränkning för 
besättningens anhöriga. Signalspaning är enligt internationell folkrätt en godkänd verksamhet – 
till skillnad från spioneri. 
 
Först i februari 1992 kom UD:s rapport ”Nedskjutningen av DC 3:an i juni 1952” med delvis 
nytt material. 
 
Första sökningen 1989 – på rätt plats 
Utgångspunkt för bedömningen av söktaktiken sommaren 1989 var området där flotten hittades 
av jagaren Sundsvall den 15 juni 1952 kl. 08.27. Flotten hade då drivit cirka 42 timmar efter den 
antagna haveritidpunkten kl. 11.25 den 13 juni. 
 
Flottens position som meddelades av upphittande jagaren Sundsvall var behäftad med osäkerhet. 
Utredarna 1953 bedömde osäkerheten till 0.5 nautiska mil. Vi kan idag konstatera att den 29 juni 
1952 hade flygingenjören Gösta Zetterquist beräknat flottens avdrift till en plats som ligger 
mycket nära vrakpositionen (se bil. 1).  
  
På förfrågan från Roger Bengtsson vid Sveriges Radio gjorde SMHI nya beräkningar med 
moderna beräkningsmodeller på data för flottens drift. Modellerna är framtagna i första hand för 
oljedriftsprognoser och förutsätter uppgifter om de drivande föremålens djupgående, det vill säga 
oljeklumparnas storlek.  
 
Frågan är; flöt flotten som ett ”paket” på ytan? Eller som den hittades; utvecklad men ouppblåst 
och helt nedsänkt i vattnet? Svaret är troligen ”både och”. Detta kommer vi aldrig att få veta. 
Osäkerheten i flottens bedömda drivbana blir därför stor eftersom nästan två dygn förflöt mellan 
haveriet och fyndet.  
 
Roger Bengtsson beräknade flottens drivbana – och därmed ett primärt sökområde – utifrån 
vinduppgifter från bland annat sökoperationens fartyg 1952, vinduppgifter från Gotska Sandöns 
fyrstation, SMHI:s vind- och strömberäkning samt statistiska strömuppgifter (se avsnitt 6). 
 
Vi ansåg att planet var möjligt för oss att lokalisera – om än tidskrävande. Vår förhoppning 
visade sig vara en felbedömning. 
 
Sökningen började 1989-05-21 klockan 17.20 och avslutades 89-05-25 klockan 10.10. 
Sammanlagt ungefär tre dygn – icke inräknat ett avbrott då vi tvingades avvakta bättre väder i 
sjölä av Gotska Sandön.  
 
Avsökt område blev cirka 308 kvadratkilometer. Enligt sjökortet skulle djupen i området variera 
mellan 69 och 123 meter. Men vi fann platser som var 140 meter.  
 
Vi vet idag att planet fanns inom vårt sökta primära område. 
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Alternativa teorier fanns 
Som nämnts tidigare hade Sovjetunionen vid slutet av åttiotalet ännu inte gjort några närmare 
medgivanden för själva händelseförloppet vid nedskjutningen. Det var långt senare under 
nittiotalet som vi delvis fick nedskjutningen beskriven för oss från rysk sida. Som vi såg det fanns 
det flera likvärdiga scenarier för vrakpositionen.  
 
Flotten 
Huvudalternativ var att den återfunna flotten lösgjordes från planet först vid nedslaget i vattnet. 
Då bestämdes sökområdet utifrån ”baklängesberäkningar” av flottens drivbana från dess 
fyndposition. 
 
Men det var inte möjligt att med full säkerhet binda flotten till nedslagsplatsen. Flotten kunde 
nämligen ha lämnat planet före nedslaget i vattnet. Dörren kunde ha skjutits bort vid anfallet på 
fyratusen meters höjd och samtidigt kunde flotten ha frigjorts från planet. En av planets två 
flottar förvarades innanför dörren.  
 
Någon kunde även ha kastat ut flotten, kanske i avsikt att sedan lämna planet med fallskärm. 
Kanske uppstod brandrök från flotten som gjorde att den kastades ut av den anledningen. 
Undersökningar visade att flotten hade genomborrats av granatsplitter. 
 
Enligt detta sista alternativ kunde planet befinna sig praktiskt taget ”var som helst”.  
 
Gotska Sandön 
En tänkbar haveriplats var i närheten av Gotska Sandön. Flera oljefläckar från området kring 
Sandön rapporterades dygnen efter haveriet. Även dykningar och bottenundersökningar 
genomfördes 1952 i området av denna anledning. 
 
Minst fem av varandra oberoende vittnen på Sandön hade samma dag som nedskjutningen ägt 
rum – vid aktuell tidpunkt – observerat att ett plan som kunde vara en DC 3:a hade cirklat över 
ön. Dessutom hade en finsk sjöman observerat ett plan på låg höjd vid ön samma dag och 
rapporterat detta till fartygets kapten vid ankomsten till Helsingfors. Fiskare hade även 
rapporterat trålfynd av aluminiumdelar från flygplan i området kring Gotska Sandön. 
 
Sammantaget kunde vi inte utesluta att det skadskjutna planet först sökt sig till Gotska Sandön 
för att sedan fortsätta mot hemmabasen Bromma. Alternativt kunde planet även ha fortsatt mot 
Fårö där Bungefältet fanns som förplanerad nödlandningsplats.  
 
Efter vrakets lokalisering 2003 vet vi att ”Sandöplanet” inte kan ha varit DC 3:an. ÖB:s 
utredningsman överste Rolf Gustafsson anser i dag att det har handlat om ett snarlikt sovjetiskt 
spaningsplan. När detta skrivs har Ryssland inte bekräftat denna uppgift. 
 
Därför registrerade vi inte planet   
Sonarutrustningen EG & G 260 lånades beroende på tillgängligheten från naturgeograferna vid 
Uppsala universitet eller marin geologi vid Stockholms universitet. Vid detta tillfälle fick vi 
möjlighet att låna utrustningen av Stockholms universitet. 
 
Om vår utrustning registrerade något kring vrakpositionen och i så fall hur, kan vi inte säga idag. 
Tyvärr har sonarens skrivarremsor från den aktuella expeditionen bestående av flera 
flyttkartonger kommit bort och är sannolikt kastade. Fem lokalbyten har skett inom KTH sedan 
den tiden. 
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En huvudanledning till att vi inte registrerade vraket kan ha varit att vår kabel till släpsonarens 
”fisk” var för kort. Eftersom vi lånade sonaren fanns bara standarkabeln att tillgå som endast var 
50 meter lång. Stockholms universitet hade en längre kabel som var 150 meter lång, som inte var 
tillgänglig då den var fast monterad på en vinsch på deras forskningsfartyg Strombus. Vi köpte 
därför en 150 meter lång elvamillimeters stålwireklädd kabel för 30 000 kronor, vilket var en 
avsevärd summa för oss, och monterade den på Altairs aktre wirespel.  
 
Vår strategi var att planera för ett stort sökområde under relativt kort tid, vilket krävde att Altair 
drevs med relativt hög hastighet. Men hög sökfart innebär att släpsonarens kabel och ”fisk” får 
lyftkraft och kommer att framföras för högt över botten. Vi hade önskat en kabel som varit minst 
400 meter lång med hänsyn till den sökhastighet vi valde och den sökbredd vi använde i 
djupområdet kring 125 meter.  
 

10. Sonarbilder av ett trävrak, som var möjligt att registrera med en 50 meters kabel, 
     då djupet var under 80 meter och botten jämn. 
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För kort kabel 
När side scan sonar används vid vraksökning vill man föra fisken över botten på cirka 20 procent 
av halva totala sökbredden. Med en sökbredd på 200 meter åt ena sidan ska fisken alltså föras 40 
meter över botten. Låg sökhöjd över botten skapar en ”släpskugga” som är mycket värdefull för 
att lokalisera och identifiera fartygsvrak som vanligtvis har en relativt hög profil. Ju mindre 
avstånd över botten som fisken förs, desto längre och tydligare skugga skapas av uppstickande 
föremål. Om botten är förhållandevis jämn kan ännu kortare avstånd från botten ytterligare 
förbättra upptäcktsförmågan. 
 
Vi bedömde att en havererad lågvingad DC 3:a skulle uppvisa en mycket låg sonarprofil eftersom 
vingarna sannolikt skulle vila mot botten och själva kroppen är endast cirka tre meter hög. Vår 
kompromiss mellan sannolikhet för registrering och önskat stort sökområde innebar att vi gjorde 
avkall på tumregeln om sökhöjden över botten. 
 
Samtidigt satte vi vårt hopp till en annan av släpsonarens egenskaper. Eftersom vi ”spanade med 
ljud” så avspeglade de reflekterade ljudpulsernas styrka även hårdheten på botten, som mest 
bestod av glaciallera. Planets hårdare yta av aluminium förväntades ge en ”kontrastbild” av 
flygplanet mot den mjukare botten, även om planet av sonaren registrerades uppifrån. 
 
Vi antog att planet var relativt helt eftersom inga identifierade vrakdelar, utöver flotten, 
påträffades efter nedskjutningen. Därför hoppades vi på att planet skulle kunna påträffas även 
med relativt hög sökhöjd över botten. Detta har vi sett lyckade exempel på från andra 
sökexpeditioner av flygplan utomlands. 
 
En reflektion; med KTH:s nuvarande sonar (Datasonic Chirp) och 250-meterskabel hade vi med 
mycket hög sannolikhet registrerat planet.  
 

11. En lyckad side scan sonar bild med KTH:s nya utrustning. 
 
Från Decca till GPS 
En av våra svårigheter 1989 var att det inte fanns prismässigt överkomlig satellitbaserad GPS-
utrustning för positionering. Vi förfogade inte heller över elektroniska sjökort eller kartplotter. 
 
Vi var hänvisade till att använda Decca-systemet (radiolångvåg) vars ”fasta fel” gav en 
noggrannhet i punktpositioner på i bästa fall femtio meter. Vissa tider på dygnet kunde felet bli 
över hundra meter.  
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Med Decca och gyrokompass var det dock möjligt att styra med precision och söka enligt ett 
tillräckligt noggrant mönster. Deccapositionernas reproducerbarhet – ”att komma tillbaka till 
plasten” – var tillräckligt god.  
 
Först året därefter 1990 inköptes en satellitnavigator (GPS) av typ Raytheon för 22 000 kronor. 
Plotter med elektroniska sjökort lät vänta på sig ytterligare ett antal år. 
 
Slutsatser

 Vårt sökområde var till alla delar korrekt beräknat.  
 Tyvärr var vår kombination av teknik och metod inte tillräcklig för att lokalisera vraket.  

*    Vår sökning 1989 är det första kända försöket att lokalisera DC 3:an efter 1952.  
 

12. De blå fälten visar r/v Altairs genomsökta områden åren 1989 – 1992, de gröna fälten marinens 
genomsökta område och det röda fältet (den s.k. röda cirkeln) ännu ej genomsökta område.
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6. DC 3  TP 79001   ALTAIR:S STRATEGI OCH GENOMFÖRDA 
SÖKNINGAR 
Åren 1989 + 91 + 92.
Roger Bengtsson

Bakgrund – först lite personlig kuriosa: 
Den 12 juni 1952 – dagen före nedskjutningen – upplevde jag mitt livs första examensdag. Första 
klass i småskolan var avverkad och firades på skolgården med klasserna uppställda i snörräta 
rader, flaggor, syrener och ”Den blomstertid nu kommer” på astmatisk skolorgel. Jag hade just 
fyllt åtta år. Skolan var Riksby Folkskola i Bromma. 
 
Skolan ligger några hundra meter söder om Bromma flygplats och skogsdungen mellan skolan 
och flygplatsstaketet var vår lekplats. Om skolmaten var snabbt slukad hann vi smågrabbar på 
frukostrasten springa en spaningstur till stängslet mot Bromma flygplats – där hände ofta något 
spännande. Innanför vår utsiktsplats fanns några baracker och ibland även uppställda flygplan – 
om vi hade tur. 
Först när jag i slutet av 1980-talet började intressera mig för den försvunna DC 3:an insåg jag att 
ett av flygplanen jag såg som grabb 1952 kan ha varit flygvapnets TP 79 001.  Planets basering på 
Bromma var nämligen just vid ”6:e transportgruppens” baracker.  
 
Att vi smågrabbar i klass 1b i juni 1952 ovetandes eventuellt sysslade med ”olovlig 
underrättelseinhämtning” är förhoppningsvis preskriberat när detta minne nu avslöjas. 
Om ett av planen jag såg verkligen var den aktuella DC 3:an kommer jag aldrig att få veta. 
 
Ett annat minne från denna tid kommer heller aldrig att kunna stämmas av mot verkligheten: 
Några dagar före min examensdag den 12:e och nedskjutningen den 13 juni 1952 gjorde mamma, 
pappa och jag en bilutflykt till Drottningholms slott. Tidpunkten går att belägga någorlunda 
säkert, bland annat genom anteckningar i min mammas almanacka. När vi precis hade passerat 
Drottningholmsbron fick jag till höger syn på ett muntert sällskap ”tanter och farbröder” som 
satt i solen på slänten nedanför Värdshuset. Tanterna hade ljusa sommarklänningar och 
farbröderna bar flygaruniformer – ett faktum som en flygintresserad åttaåring naturligtvis storögt 
registrerade. 
 
När jag som vuxen i samband med materialinsamling inför sökningen träffade Ulla-Britt Blad – 
hustru till navigatören Gösta Blad – kom vi att tala om tiden strax före nedskjutningen. Ulla-Britt 
berättade då om ett minne av en trevlig händelse som hon förlade inom veckan före 
försvinnandet.  
Gösta och några flygarkompisar hade gjort en utflykt till Drottningholm tillsammans med fruar 
och flickvänner. Efter lunchen på Värdshuset hade gänget slagit sig ner på grässlänten utanför. 
Jag frågade: Hade karlarna uniform? 
Ulla-Britt svarade: Självklart hade dom det!  Och vi flickor var så fina i våra sommarklänningar. 
 
Bakgrund till sökningen 
Efter lokaliseringen och underökningen av ss HANSA 1988 inledde Altairgruppen sökningen 
efter DC 3:an med flygvapnets beteckning TP 79 001. Sovjetunionen hade då ännu ej imploderat 
eller erkänt nerskjutningen, vilket började ske först 1991/92. 
 
Lokaliseringsarbetet utfördes under starkt ifrågasättande från vissa etablerade historiker, 
journalister, försvarsanställda och andra (lång lista). Teorierna och påståendena om vad som hänt 
planet och dess besättning var legio.  
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Ryktesspridning och rena konspirationsteorier fortsatte även efter  Sovjets erkännande – och lär 
fortsätta för evigt. Exempel: ”DC 3:an var nedtvingad i Baltikum... Den låg begravd under 
bottenleran i en sjö utanför Riga...Upplockad från ytan av ett specialfartyg...Den var släpad på 
botten av en ubåt...Flygarna levde i ett fångläger i Sibirien tillsammans med Raoul Wallenberg 
osv., osv.” Inte minst några av besättningens anhöriga bidrog till att ständigt leverera nya 
teoridimmor, effektivt spridda av okunniga megafonjournalister och redaktioner. 

Mina beräkningar inför sökningen 
Jag beräknade (dokument daterat 1989-05-16) en drivbana för det enda säkert identifierade 
föremålet från flygplanet – en utvecklad med inte uppblåst livflotte. 
 
I beräkningarna ingick:  

Grunddata från SMHI:s datoriserade oljedriftprognoser. Gav en viss uppfattning om 
aktuell osäkerhet i spridningen. Inga meningsfulla positioner erhölls dock av 
”hagelsvärmen” på SMHI:s storskaliga översikt utan koordinater eller användbara 
referenser. 

 
Historisk väderberäkning för området öster om Gotska Sandön under de aktuella dygnen. 
Av marina prognostjänsten vid SMHI. 

 
Vindregistreringar från Gotska Sandön. Rapporterade utan hjälp av instrument, men 
utifrån stor erfarenhet (av fyrmästare Gunnar Hörlin m.fl.). 

 
Loggböcker med vinduppgifter från 4 - 5 deltagande fartyg i sökoperationen 1952. 

 
Drivbanetabeller från IMO och Stockholm radio MRCC. Kompletterat med 
corioliseffekt. 

 
Statistiska strömkartor över Östersjön 

 
Den avgörande taktiska frågan var:  
I vilket skick drev den ouppblåsta flotten under 43 timmar?  
Som den hittades; dvs. helt uppackad och stående vertikalt helt nedsänkt i vattnet?  
Eller packad  och som ett paket flytande delvis ovanför ytan? 
 
De två varianterna ger rejält divergerande drivbanor:  
Drevs föremålet ovanför ytan huvudsakligen påverkad av vinden och den ytliga vindströmmen?  
Eller helt nedsänkt under ytan och driven av SMHI:s beräknade bakgrundsström?  
SMHI redovisar i sina oljedriftsprognoser riktningsskillnader utifrån centimeteravvikelser i 
djupgåendet. 
Hur var alltså flottens djupgående och vindfång?  
 
Jag antog en ”kontinuerligt utvecklande” flotte under drivtiden. 
 
De variabler jag valde visar sig nu – med facit i hand – att ge en verklighetsnära drivbana på 
någon enstaka grad när.  Vraket ligger ca 1 M (en nautisk mil = 1 852 meter) öster om min i maj 
1989 beräknade drivbana (approximerad till rät linje).  
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Min kortaste beräknade drivsträcka för flotten var 10,0 M. Maximala sträckan bedömdes till 15,0 
M. Den verkliga drivsträckan visar sig vara 10,5 M, vilket ger flotten en genomsnittshastighet på 
0,24 knop. 
 
Vrakets position – som den visar sig efter Marin Mättekniks lokalisering - ligger inom ALTAIR-
gruppens primära sökområde, planerad och sökt under den första expeditionens inledande 48 
timmar. Av sökprotokollet framgår att r/v ALTAIR 1989 den 23 maj – mellan klockan 16.24 och 
17.47 – sökte med side scan sonar (EG & G) mellan latituderna 58�25´ och 58�18´ på sydgående 
längs longituden 20�17,50´. En motor med propeller finns på lat 58�23,549´ long 20�17,518´. 
 
 
En diskussion om varför ALTAIR inte lyckades registrera vraket 1989 finns i rapportavsnittet 
”Altairgruppens engagemang”. 
  
Jag rapporterade till Försvarsmakten om expeditionen i maj 1989. I rapporten anges att ALTAIR 
med side scan sonar – inom den primära sökrutan ca 3 x 5 M där planet ligger – bedömde att 
antropogena (icke-naturliga) föremål fanns på cirka 140 meters djup. Eftersom remsorna med 
registreringarna inte är bevarade blir spekulationer meningslösa om vad vi eventuellt registrerade – 
och exakt var. 
 
Efter vrakets lokalisering i juni 2003 vet vi att de teoretiska förutsättningarna för ALTAIRs första 
sökexpedition i maj 1989 var gynnsamma. 
 

Slutsatser
Vår sökstrategi i form av beräknat sökområde var korrekt. Men inte söktaktiken och 
tekniken.  

 
Vi antog ett relativt oskadat flygplan som skulle ge tydliga ekon. Sökbredden anpassades 
för rejäla vrakdelar av minst fem meters utbredning i någon riktning. Detta antagande var 
korrekt. 

 
Vi prioriterade stora sökta ytor framför att söka varje område två gånger med smal 
sökbredd och på korsande kurser. 

 
Körde vi rakt över vraket där sonaren ger sin sämsta presentation? Vrakdelarnas i dag 
tillgängliga GPS-positioner tenderar att vara samlade längs vår söklongitud 20�17,50´. 

 
Körde vi för fort – ca 5 knop – så att ”sonarfisken” fördes för högt över botten för att 
producera intressanta ekon? Vår kabel var definitivt för kort – bara 150 meter – i det 
aktuella området med stort vattendjup.  

 
Trots avsaknad av kartplotter och GPS bör precisionen i positioneringen ha varit 
tillräcklig. ALTAIR positionerades med siffervisande Decca och styrdes genom 
kontinuerlig finjustering av autopiloten kopplad till gyrokompass. Positioneringen bör ha 
varit tillräcklig, tack vare väl överlappande sökstråk. 

 
Jag bedömde 1989 vår sannolikhet för att finna planet – enligt våra antaganden och med 
tillgänglig utrustning – till mellan 50 och 75 procent. I dag är jag beredd att minska den 
siffran. 
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13. Drivbaneberäkning av flotte. 
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14. Primärt sökområde. 
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15. Primärt sökområde renodlat. 
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16. r/v Altairs sökta ruta åren 1989; 1991; 1992. 

Diskussion av diverse föreslagna sökområden 
SMHI:s inledande drivbaneberäkning – som delvis låg till grund för marinens sökexpeditioner 
1991 till 1996 – placerar sökområdets centrum mellan ca 11 till 20 km öster och sydost om 
vraket.  
Variationen i avstånd beror på valet av variabeln ” Z” som SMHI lämnar öppet till tolkaren (har 
med livflottens okända djupgående att göra). 
SMHI:s senare beräkningar (ÖB uppdrag och daterad 1991-10-18) angav en sökcirkel med 
centrum i pos. lat 58�24´ long 20� 26´ och med radien 10 km. 
 
Denna sökcirkel överensstämmer med SMHI:s inledande beräkning; drivbanan passerar 
cirkelcentrum. 
Cirkelområdet fick i början av 2000-talet aktualiserat stöd av radaranalytiker Gunno Gunnvall 
som i rapport (2003-03-23 HKV MUST Radarund) rekommenderade sökning inom denna 
SMHI:s ”röda cirkel”, med prioritering västerifrån. Då hade Gunnvall bland annat kompletterat 
tidigare material med bland annat fördjupad analys av sovjetiskt radarmaterial (se Gunvalls 
kapitel). Avståndet mellan centrum på cirkeln (10 km radie) och vraket är ca 4,5 M dvs. 8,3 km. 
Vraket ligger därmed inom cirkeln och nästan rakt väster om centrum. 
Analys: ”SMHI:s röda cirkel” utgör en yta av 314 kvadratkilometer. MMT:s fartyg TRIAD sökte 
enligt egna uppgifter totalt 711 kvadratkilometer under 46 projektdygn innan vraket lokaliserades.  
 
Perspektiv på cirkeln yta: MMT hade teoretiskt behövt (storleksordning) 20 dygn för att söka hela 
cirkeln, 10 dygn för att söka västra halvan. Cirkelformade sökytor uppskattas inte av besättningar 
som utför det praktiska arbetet – det gäller att minimera antalet tidskrävande vändningar, vilket är 
svårförenligt med cirkelytor. 
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Marinens sökningar
Jag deltog – som konsulterad söktaktiker – från starten 1992 och under flertalet av 
Minjaktfartygens totalt cirka åtta expeditioner. Inledningsvis kom därmed ALTIARs redan sökta 
områden av marinen att betraktas som ”mindre heta” och sökområdet utökades och 
kompletterades enligt andra strategier. 
 
Fiskares nätfällor, den sovjetiske pilotens berättelse, räddningsoperationens fyndrapporter – 
bland annat om olja och ”gula föremål, troligen besättningen” – och teorin om 
”Sandöflygplanet”, medförde att sökområdet huvudsakligen utökades västerut från bedömt 
beskjutningsområde. Se diskussion under avsnitt ”Andra teorier fanns”. 
 
Vid denna tid bidrog även kapten Lars Flemström – navigatör på flygvapnets räddningshelikopter 
(FRÄD) – till sökscenariet; bland annat med bedömning av beskjutningsområdet och söktaktik 
kring Gotska Sandö-hypotesen. 
 
Fartygschefernas tydliga tvekan för att söka på stora djup – över 100 meter – bidrog till att den 
ostliga begränsningslinjen kom att bli longituden 20�15,00´. Öster därom ökar djupet snabbt. 
Minjaktfartygens utrustning är av naturliga skäl inte dimensionerad för att operera på aktuellt 
havsdjup. 
Marinens skrovfasta sonarer är heller inte den lämpligaste utrustningen för att söka över stora 
ytor. Temperaturskikt ställer för det mesta till problem. Men marinen ”var nära”: Nordöstra 
hörnet av den sökta ”ruta 7:4” ligger c:a en dryg M från vraket. Minjakten hade även inritade 
planerade sökrutor som täcker vrakpositionen – men arbetet upphörde när ÖB beordrade ”sök 
upphör”.  
 
En annan expedition har sannolikt även sökt vid – eller nära – vrakets position. Lasse Ljungs 
Gotlandsbaserade VEGA rapporterade på tidigt nittiotal en intressant bottenformation på en 
position som ligger cirka 3 M nordväst om DC 3:an. Sjöuggla saknades och positionen lär ha 
överlämnats till Marinen. Om ekot därmed blev undersökt vet jag inte. 
 
Fartyget TRIAD har däremot senare konstaterat att fyndet var en 45 meters rysk ubåt från första 
världskriget – nedsjunken så att den överensstämmer storleksmässigt med DC 3. 
 
Vilka bedömningar som låg bakom VEGAs sökande vet jag inte. Kanske fanns inspiration i den 
rapport över ALTAIRs genomförda sökningar som jag hade överlämnat till Försvaret/Frank 
Rosenius. Rapporten klassades som öppen allmän handling och hämtades av en intresserad 
journalist med kända kopplingar till VEGAs expedition. 
 
Medierna har efter lokaliseringen i juni 2003 upprepat påståendet att ”alla andra hittills har sökt 
på fel ställe”. Att detta påstående inte överensstämmer med verkligheten hoppas jag framgår av 
ovanstående översiktliga sammanställning. 
 
Roger Bengtsson, ingenjör, vetenskapsjournalist och skrivbordssjöman. 
 
ALTAIR:gruppen 1988 - 1992.  
 
Texten uppdaterad i maj 2005 och efter gruppen kring Marin Mättekniks lokalisering av vraket i 
juni 2003. 
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Förkortningar
SMHI     Sveriges meteorologiska och hydrografiska institut 
IMO       International Maritime Organisation 
MRCC    Maritim Rescue Coordination Centre      

(Sjöräddningscentralen)

17. r/v Altairs sökta område med DC 3:ans position. 
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7. DC 3:AN ÅTER AKTUELL 
Bengt Grisell 
 
Intresset för DC 3:an väcktes åter under hösten 1999 efter många års tystnad. Åter igen blev 
KTH kontaktad av anhöriga och medier för att återuppta sökningarna. Nya uppgifter hade 
framkommit som gjorde att en ny sökning efter DC 3:an blev intressant. 
 
KTH blev kontaktad av en av de anhöriga som undrade om vi var intresserade att återuppta 
sökningarna efter DC 3:an (se bil. 2). Vid ungefär samma tidpunkt publicerade Peter Bratt en 
artikel i Dagens Nyheters söndagsbilaga. 
 
Även en privatperson som visade sig vara intresserad, tog kontakt med KTH. Då han själv var 
flygare hade han en ny teori. Han var säker på att DC 3:an hade försökt att ta sig till Bunge på 
Gotland och att den troliga nedslagsplatsen var sydväst om Gotska Sandön.  
 
Peter Bratt tog kontakt med KTH  och hade uppgifter från ett som han bedömde seriöst 
vittnesmål. Den troliga nedslagsplatsen skulle då vara nordväst om Gotska Sandön. 
 
KTH beslöt att återuppta sökningarna med r/v Altair. 
 
Sökningarna påbörjades under sommaren 2000. På grund av dåligt väder samt nya vittnesmål 
förlängdes sökperioden, vilket var möjligt då de flesta deltagare ombord på Altair ställde upp 
ideellt.  

År 2000 
Under sommaren 2000 finansierades förnyade sökningar efter DC 3:an av Dagens Nyheter (DN) 
och TV 4 efter diskussionerna under 1999. 
 
Sökningen och dess område baserades på nya och mer detaljerade uppgifter från Ryssland 
rörande anfallsområdet. En ny intressant uppgift var också att DC 3:ans ena motor hade skjutits i 
brand. Detta möjliga scenario gjorde området kring Gotska Sandön mindre troligt som 
nedslagsplats.  
 
Det plan som observerats av trovärdiga vittnen på Gotska Sandön vid tidpunkten för DC 3:ans 
försvinnande och som mycket väl kunde ha varit DC 3:an misstänktes nu istället ha varit ett 
sovjetiskt plan av exempelvis typ PS 84 (Li2) som är en rysk version en DC 3:a. Området kring 
den officiella nedslagsplatsen blev mer och mer intressant i och med detta.  
 
Om vi godtog uppgifterna om att planets ena motor sköts i brand och att planet försvann brant 
ned i molnen från 4 000 meters höjd på västlig kurs så minskades hela det möjliga sökområdets 
area med mer än nittio procent. Detta innebar en enorm skillnad beträffande ekonomiska och 
tidsmässiga insatser för att lokalisera flygplansvraket.  
 
Altair lämnade hemmahamn den 5 juni och påbörjade sonarsökningarna på förmiddagen dagen 
därpå och avslutade dem på natten. Under de följande tio dagarna kunde sökningarna endast 
genomföras under begränsad tid. Sökningen avbröts och Altair återvände till hemmahamn på 
grund av dåligt väder den 16 juni.   
  
Vid det mycket besvärliga vädret låg Altair inblåst i Fårösund. Vi fick då besök av 
regioninspektören vid kustbevakningen Jan Johansson. Han berättade att han år 1997 hade 
rapporterat till UD om ett intressant fynd som gjorts 1990. Fiskaren Harry Nygård, som vid 
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denna tidpunkt arbetade på fiskebåten Krutsand, uppgav att en flygplanskropp kommit upp i 
deras trål och att det enligt uppgift om storlek med mera mycket väl kan ha varit en DC 3:a. 
Eftersom flygplanskroppen delvis kunde förstöra trålen och var till sitt omfång mycket stor, var 
man tvungen att skära loss den från trålen och släppa kroppen tillbaka i havet. 
 
Efter denna mycket intressanta uppgift bestämdes att söka av området där den påstådda 
flygplanskroppen dumpats i havet. Altair lämnade åter hemmahamn den 2 juli och påbörjade 
sökningen med ekolod för att finna den bergsrygg där Krutsand hade gjort fyndet. Därefter 
påbörjades sökningen med sonaren. Inga intressanta indikationer registrerades. Altair återvände 
till hemmahamnen den 16 juli. 
Tiden för sökning utökades dels på grund av det dåliga vädret och dels för de nya uppgifterna 
som hade framkommit, som då bedömdes som mycket intressanta. Trots att det genomsökta 
området hade utökats betydligt, fann man inget spår efter DC 3:an. Positionsangivelserna för 
detta var tyvärr mycket vaga då Harry Nygård inte var på något sätt inblandad i Krutsands 
navigering. Ett område som ansågs troligt avsöktes med sonar, närmare bestämt 140 
kvadratkilometer. 
 
I en artikel i DN lördagen den 8 juli samma år (2000) publicerades en kartbild över det 
genomsökta området av marinen och KTH. Där visas det nu mycket intressanta området i form 
av en cirkel felaktigt som genomsökt.  
 
I själva verket var det ett område som senare skulle komma att genomsökas.  Området hade 
framtagits och framhållits som mycket intressant av radarexperten Gunno Gunnvall. Det aktuella 
området hade baserats på nya radarberäkningar gjorda av honom och SMHI:s senare beräkningar. 
Han rekommenderade oss att söka i den röda cirkeln (314 kvadratkilometer) med början 
västerifrån (se bil. 3). Det skulle visa sig några år senare att DC 3:an låg i denna cirkel.  
 
Efter alla artiklar om DC 3:ans nya möjligheter till lokalisering samt det mediala intresset med 
möjlighet till ekonomisk sponsring kom som väntat nya tips om var planet fanns att finna. En 
person med tidigare bakgrund inom flygvapnet påstod att man plockat upp flygare med gula 
flytvästar, samma dag som nedskjutningen, söder om Gotland. En dykargrupp i Gävle påstod sig 
ha funnit nya uppgifter i UD:s arkiv som visade den exakta platsen där planet låg. För att avslöja 
var, begärde de en miljon kronor. Alla som tittat i UD:s arkiv, och det är många, vet att detta var 
ett försök att berika sig på ett mycket smaklöst sätt om man betänker varför man letade efter 
DC:3an. 
 
År 2002 
I en artikel i Svenska Dagbladet den 15 juni publicerades de nya beräkningarna som var gjorda av 
bland annat Gunno Gunnvall. De var baserade på en av honom gjord analys och 
sammanställning den 23 mars 2000. Det var i princip de uppgifter jag hade fått tidigare av 
Gunnvall i brev 27 april 2000. En karta i artikeln visade det aktuella området i form av en cirkel 
med radien 10 kilometer med centrum i position latitud 58  24´och longitud 20 26´ (314 
kvadratkilometer). Cirkelområdet fanns även med vid publiceringen i DN den 9 juni 2000. 
 
Efter dessa diskussioner med Gunno Gunnvall och andra inblandade i november 2002, ansåg vi 
att med stor sannolikhet befann sig flygplansvraket inom denna cirkel och i den västliga delen av 
cirkeln. Eftersom den allra västligaste delen av cirkeln redan hade genomsökts 1989 (se avsnitt 6), 
så ämnade vi påbörja sökningen i den östliga delen och arbeta oss västerut eftersom det var 
jungfruliga områden. Med facit i hand vet vi nu att flygplansvraket låg i vårt tidigare sökta område 
längst västerut. 
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058º23.898´N                                                         019º45.057´E 

019º34.305´E                                                 58º15.279´N 
18. Ett av DC 3:ans sökområde med r/v Altair dokumenterat såsom ”coverage map”.  
     Sökningen skedde non stop under 31 timmar i juli 2000. 
 
Gunno Gunnvall gjorde ett förslag till en hemställan till Statsrådsberedningen om medel till 
sökningen av DC 3:an den 3 december 2002. Samtidigt bestämde vi oss för att kontakta de 
anhöriga till besättningen på DC 3:an för att få ett brev från dem där de uttryckte sin 
förhoppning om återupptagna sökningar grundade på nya indikationer. 
 
En hemställan till Statsrådsberedningen, grundat på förslaget i december från Gunnvall, skickades 
i februari  2003 och undertecknades av rektor för KTH, Anders Flodström, samt ansvarig för 
undervattensteknik KTH (se bil. 4). Såsom bilagor bifogades sju signerade hemställan från de 
anhöriga; Ulla Britt Blad, Ingrid Inga Bok, Sigrid Carlsson, Karin Lisshagen Johnson, Birger 
Lisshagen, Annika Lisshagen, Birgit Nilsson, Siv Svensson med familj, Roger och Britten 
Älmeberg, Eva Älmeberg (se bil. 5).    
 Vi var nu mycket optimistiska till förutsättningarna att finna DC 3:an i det nya begränsade 
området. Området hade ju radikalt minskat ned till cirka fem till sju procent av det tidigare 
möjliga sökområdet. Vi gick ut i pressen och sa: ”Jag är helt övertygad om att DC 3:an finns där 
någonstans” hänsyftande till den nu så aktuella ”röda cirkeln” (Gotlands Tidningar 31 oktober 
2002). 
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År 2003 
Som svar på vår skrivelse till statsrådsberedningen, som kom in omkring den 19 februari, kom ett 
avslag på vår hemställan från utbildningsdepartementet (se bil. 6). 
  
Som svar på detta brev skrev Gunno Gunvall ett brev till statsminister Göran Persson där han 
framförde sina kritiska synpunkter på ärendets handläggning (se bil. 7). 
 
I en artikel framförde de anhöriga sin upprördhet över regeringens handläggning av ärendet samt 
oviljan av att bidra med tvåhundratusen kronor till sökningen (Svenska Dagbladet 2003-05-25). 
 
Efter detta något nedslående resultat önskade privatpersonen Henry Thunholm i samarbete med 
Mikael Holmström på Svenska Dagbladet bilda en kommitté för insamlandet av medel för att 
kunna göra den planerade sökningen i den röda cirkeln. 
 
Den 10 juni 2003 lokaliserades DC3:an. En grupp i samarbete med aktiebolaget Marin Mätteknik 
i Göteborg hade genom privat initiativ påbörjat sökningen i området i den ”röda cirkeln”. Många 
tidigare timmars sökning gjord av andra hade till slut gett resultat. Genom att utesluta tidigare 
genomsökta områden blev den röda cirkeln högaktuell. DC 3:an återfanns i den röda cirkeln, 
vilket offentliggjordes långt senare.  
 
Äntligen var sökandet slut, till lättnad för många, men framförallt för de anhöriga som väntat på 
detta i över femtio år. 
 
Så här i efterhand kan man väl tycka att det är något förbryllande och tråkigt att privata initiativ 
krävs för att lösa ett nationellt trauma där staten till alla delar är inblandad. Alla resurser för att 
hitta planet de senaste tio åren fanns ju redan hos flera myndigheter. 
 
Eftersom regeringen beslutat att genomföra en bärgning av DC 3:an erbjöd sig KTH att hjälpa 
till med en relativt ny frysteknik för att säkerställa kommande kriminaltekniska undersökning (se 
bil. 8). 
 
Förslaget avvisades av marinen. Inom bärgningsgruppen ansågs frysteknik vid bärgning som helt 
orealistiskt. Tekniken kom dock senare att användas för att bärga föremål utanför planet (se 
pressmeddelande bil. 9).  
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8. EFTERORD 
Bengt Grisell 
 
Alldeles efter haveriet av DC 3:an, blev Gotska Sandön genast intressant eftersom en fyrahundra 
meter i diameter oljefläck, som var påfyllande, upptäcktes ganska omgående efter olyckan. En 
omfattande undersökning med vajersläp och tungdykare pågick under flera dagar utan att man 
kunde förklara hur oljefläcken hade uppstått. Dessutom hade fem vittnen på Gotska Sandön sett 
ett flygplan, som kunde vara DC 3:an, kretsa runt ön. Dessa indikationer gjorde att de flesta var 
säkra på att planet hade störtat söder om Gotska Sandön. Detta var olyckligt eftersom flottens 
position och dess beräkningar av drift och nedslagsplats därför inte fick samma betydelse. Efter 
fjorton dagar avbröt man sökningen. 
 
När KTH påbörjade sin sökning efter den nedskjutna DC 3:an med r/v Altair 1989, var det 
möjliga området för DC 3:ans nedslagsplats mycket stort. Området hade väldigt få begränsningar 
och kunde innefatta hela havsområdet som begränsas i väst av Kopparstenarna, Gotska Sandön 
samt flottens position. Flera fynd av aluminium hade påträffats under trålfiske i detta enorma 
område, vilket gjorde sökningen vilseledande. Fördelen med de otaliga timmarna av fruktlös 
sökning var att man därmed kunde utesluta att DC 3:an låg i vissa genomsökta områden. 
 
Gotska Sandön-scenariot blev helt ointressant efter november 1991, då den sovjetiske piloten 
berättade att han efter beskjutningen sett DC 3:an brant dyka ned i molnen från fyratusen meters 
höjd med en brinnande motor. Det tänkbara sökområdet reducerades med nittiotre procent. 
 
Efter noggranna beräkningar gjorda av radarexperten Gunno Gunnvall konstruerades en cirkel 
med en radie av tio kilometer där DC 3:an antogs ligga. 
 
På våren 2002 publicerades i svenska pressen de av marinen och KTH totala genomsökta 
områdena. Den röda cirkeln blev högaktuell. KTH hade sökt i området 1989 och 1991, men all 
sammantagen och delvis ny information samt den utveckling som undervattenstekniken 
genomgått sedan dess, gjorde området åter intressant.  
 
När DC 3:an hittades kan man inte låta bli att fråga sig varför DC 3:ans position hemlighölls i 
flera månader. 
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9. TACK TILL ALLA DEM SOM PÅ OLIKA SÄTT MEDVERKAT TILL DC 3:ANS 
LOKALISERING
 
Listan är lång på dem som på olika sätt bidragit till att DC 3:an till slut lokaliserades. Genom 
privata initiativ har DC 3:ans försvinnande hållits aktuellt trots svagt stöd från myndigheter. Utan 
det arbete som många har ställt upp med hade det varit omöjligt att till slut lokalisera DC 3:an. 
 
De anhöriga till DC 3:ans besättning drabbades hårt. Trots att DC 3:an nu är hittad lever flera av 
de anhöriga fortfarande i ovisshet. Vi hoppas att det kan finnas en liten tröst i vetskapen om att 
vi är många som med engagemang och intresse försökt komma närmare en lösning till DC 3:ans 
öde.
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                        Bil. 2 
                 

Minnesanteckningar 

Den 14 september 1999 var jag på Riksarkivet för att ta del i presentationen av ”Guide till ryska källor om 
svensk historia under 1900-talet”. 
 
Vid ett anförande visades en karta över den spanande Catalinans rutt före nedskjutningen. Föredragshållaren 
hänvisade till Seppo Isotalo, som gick fram till podiet och klargjorde rutten och talade om DC 3-affären.  
 
Efter föredraget tog jag kontakt med Isotalo och han berättade att nya uppgifter hade framkommit om 
händelseförloppet kring DC 3:an. Han frågade mig om möjligheterna att återuppta sökningarna från 1989, 
varpå jag svarade att vi var beredda till det om nya indikationer kom till vår kännedom. 
 
Han överlämnade kartan över Catalinans rutt till mig samt sitt namn, telefonnummer och adress. Han berättade 
också att det fanns ett pressmeddelande, som han någon dag senare faxade till mig. Han tog även kontakt med 
mig via telefon och hade långa samtal med Bengt Grisell.  
 
Den adertonde september ringde en av de anhöriga till DC 3:ans besättning – Karin Johnsson – till Grisell och 
frågade om vi var intresserade att återuppta sökningarna.  
 
En artikel av Peter Bratt om DC 3-affären publicerades i DN:s söndagsbilaga vid samma tidpunkt. 
 
Veckan därpå fick Bengt ett telefonsamtal från flygkapten Anders Jallai, som var intresserad av ett samarbete för 
att lokalisera DC 3:an. Grisell berättar då för honom att det har framkommit nya uppgifter som kunde motivera 
att sökningarna återupptogs. Jallai fick också del av pressmeddelandet.  
 
Den tjugoåttonde september anordnades ett möte ombord på ALTAIR. Närvarande var Jallai med två 
medarbetare samt Grisell och undertecknad. Deras intresse var att göra en dokumentär om DC 3:an och 
videofilma planet på botten. Grisell föreslog att de skulle börja med att ta kontakt med ryssarna för en intervju.  
 
Det beslöts att vi tillsammans skulle återuppta sökningarna. Jallai var mycket entusiastisk och hade en teori om 
hur DC 3:ans flygning och rutt kunde ha sett ut. Han var övertygad om att planet hade försökt ta sig till Gotland 
(Bunge) sedan det blivit träffad. Nedslagsplatsen skulle då vara söder om Gotska Sandön. Jallai var övertygad om 
att DC 3:an låg på en 70 meters sandbank belägen sydväst om Gotska Sandön. Han grundade  
detta på att han kunde sätta sig in i hur DC 3:ans kapten hade flugit eftersom han själv var flygkapten.  
 
Jag förklarade att vi genomfört mycket omfattande sonarundersökningar runt hela Gotska Sandön utan att finna 
något som kunde tänkas vara ett flygplan. Flera fartygs vrak hade dock hittats. Om planet trots detta hade störtat 
i dessa områden runt Gotska Sandön så hade det troligen begravts under sanden, vilket har hänt med fartygsvrak 
kring ön. Efter detta möte överlät Grisell alla sina dokument till Jallai, som skulle fortsätta sina efterforskningar.  
 
I slutet av oktober tog Bratt kontakt med Grisell angående sökningarna efter DC 3:an och ett möte arrangerades 
på KTH. Jallai och undertecknad deltog.  
 
Bratt hade en karta med sig där DC 3:ans rutt var inritad enligt det senaste vittnesmålet. Bratt bedömde vittnet 
som seriöst och den troliga nedslagsplatsen skulle då vara nordväst om Gotska Sandön. Inga tidigare uppgifter 
hade gjort detta område aktuellt. 
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Det bestämdes vid mötet att Bratt skulle höra med sin tidnings redaktion om möjligheten att bidra ekonomiskt till 
sökning med fartyget ALTAIR våren 2000 till en kostnad av 100 000 kr. Bratt överlämnade kartan och Jallai 
lade den till sina övriga dokument.  
Därefter har tre ytterligare möten ägt rum på KTH med Anders Jallai.  
 
Den tjugoandra november överlämnade Grisell till Bratt brev ställt till DN, samt specifikation över ALTAIR 
med utrustning och lista över expeditionsdeltagare och deras meriter.  
 
Jallai hade ställt flera krav på sitt deltagande i en expedition. Han hade bland annat krav på att vara 
expeditionsledare trots att han inte hade någon nautisk behörighet eller kunskap om tekniken. Vi var ändå 
beredda att diskutera detta.  
 
Men TV 4 och Dagens Nyheter (DN) vägrade att gå med på hans ytterligare krav på rättigheter till bilder och 
material från sökningen och att ett eventuellt fynd skulle innehas av honom själv. En orimlig begäran eftersom 
detta material var incitamentet till medias engagemang och intresse.  
 
Jallai drogs sig därför tillbaka eftersom han sade att han inte kunde komma överens med DN och TV4 
 
Lorelei Randall 
November 1999  
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