
En dag i Stockholm 
Vad hände den 10 april 1940?

MORGONEN

Ur Fritiof Englunds dagbok, Stockholms stadsarkiv

Fritiof Englund 
blev notarie på 

Stockholms råd-
husrätt 1925. 

Han avled 1964.

1940-talsbilder från Stockholms stadsmuseum/Stockholmskällan

Tidpunkt: 05.15. Plats: Riddargatan 20

”Onsdagen den 10 april 1940.
 Jag vaknade kl. 5.15 i morse. Minnet av en dröm 
dröjde kvar och jag visste inte genast var jag var, men 
därefter återvände dagsmedvetandet och jag erinrade 
mig det senaste dygnets händelser. 
 Tyskland har besatt Norge och Danmark, tänkte jag. 
Det har förklarat sig vilja avstyra att Skandinavien dra-
ges in i stormaktskriget. Egentligen känns det som om 
en skyddande arm lagts om ryggen på gamla Sverige. 
Men så slog mig en tanke: Om nu Tysklands åtgärder 
blott vore ett led i en plan att bemäktiga sig hela Nor-
den! Kanske finns en hemlig överenskommelse mellan 
Tyskland och Ryssland!”

Under dagen hade flygvapenchefen Torsten Friis 
sammanträde hos överbefälhavaren Olof Thörnell. 
Man diskuterade de tyska transporterna norrut och 
spaning mot och försvaret av Västkusten.

Olof Thörnell hade på morgonen tagit sin dagliga 
ridtur ute på norra Djurgården i det mulna vädret.

Torsten Friis tog även kontakt med överståthål-
laren Torsten Nothin för att påskynda leveranser 
av nya flygplan från SAAB. De nio första planen 
skulle dock inte kunna bli färdiga förrän i slutet av 
maj.

Östermalmsgatan 87, det så kallade 
”Grå huset”, och ÖB Olof Thörnell.

Tidpunkt: 11.00. Plats: Östermalmsgatan 87

Ur Torsten Friis dagbok, Krigsarkivet

Tidpunkt: 09.00. Plats: Stadsarkivet, Riddarholmen

I inkorgen på Stockholms stadsarkiv låg en 
förfrågan från Rechnungsrat Haesert i Berlin. 
Förste arkivarie Gunnar Bolin åtog sig ären-
det och besvarade det den 29 april 1940.

”Den nazistiska arierlagstiftningen tillkom alltså för 
att skilja människor av ariskt ursprung eller tyskt blod 
från främst judar och zigenare. Det gällde för dem 
som ville tillhöra de accepterade i samhället att bevisa 
sitt ariska ursprung och även religionstillhörighet i så 
många släktled som möjligt. Så tillkom arierbevisen, 
Abstammungsnachweis eller Ariernachweis, som un-
der ett antal år markant ökade landsarkivens skriftliga 
forskningsärenden.”

Ur Britt Hedberg, Stadens minne. Stockholms stadsarkiv till år 2000 
(Stockholmia Förlag, 2002).


