
DAGEN

En dag i Stockholm 
Vad hände den 10 april 1940?

Tidpunkt: 12.00. Plats: Linnégatan 89

Klockan åtta på morgonen lyssnade Chefen 
för kustflottan, Gösta Ehrensvärd, på radion. 
TT hade en extra utsändning där det meddela-
des att partiellt luftskyddstillstånd skulle råda 
i Sverige från och med klockan 12.00.

I Stockholm mobiliserades ett luftvärnsför-
band kallat A 401. Förbandets olika batterier 
och troppar placerade ut sina luftvärnskano-
ner och strålkastare runt staden.

Mobilisering kom också att gälla andra trupp-
slag. Bland annat skulle fartyg tillhörande 
flottan, och som var förlagda i Stockholm, 
med hjälp av isbrytare föras ut till Hårsfjär-
den.

Ur Chefen för kustflottans krigsdagbok.

Cykelolycka under mobilisering, 
Maria sjukhus arkiv

En av alla solda-
ter som sattes i 
rörelse denna dag 
var David Holm-
berg. Han cyklade 
dock omkull och 
hamnade med 
skadat ben på Ma-
ria sjukhus

”Adachi [japan] tror att Sverige skall komma i samma läge 
som Tjeckoslovakien, d.v.s. bli ett tyskt protektorat om det 
inte fogar sig i Tysklands villkor: Att inte göra gemensam 
sak med Ryssland (Kollontays besök på UD igår). Han ta-
lar redan om Sverige som en tysk provins. Han påstår att 
det är fråga om en månad när Sverige upphört att existera 
som fri nation.”

Våren 1940 arbetade Karin Lannby, som snart skulle bli 
Ingmar Bergmans älskarinna, som hemlig agent åt den 
svenska säkerhetspolisen. Som ”Annette” lämnade hon in 
tusentals rapporter om personer och tilldragelser i Stock-
holmslivet. Anders Thunberg har nyligen gett ut en bok om 
Karin Lannbys fascinerande livsöde. Hon avled i Paris år 
2007, 91 år gammal.

Tidpunkt: under dagen. Plats: möjligen Björkrisvägen 15, Ålsten

Tidpunkt: 11.20. Plats: Värtavägen/Valhallavägen

En 60-talsbild på buss A 16444.
Ovan syns undersökningsprotokollet och ett klipp ur Karlsborgs tidning.

Klockan 11.14 på förmiddagen lämnade buss 66 
ändstationen vid Furusundsgatan på Gärdet och på-
började färden mot slutmålet Kristineberg. 

Konduktör ombord på bussen var den nittonårige 
Stig Olof Pettersson. Vid hållplatsen Strindbergs-
gatan steg en äldre kvinna med en väska i handen 
ombord på bussen. När bussen skulle passera Val-
hallavägen var föraren tvungen att först svänga åt 
vänster och sedan åt höger, på grund av en rondell. 

Dörrarna som kvinnan stigit på igenom var samti-
digt öppna, vilket ”alltid brukar vara fallet så snart 
väderleken tillåter det” (citat ur polisrapporten). 
Vid passerandet genom rondellen tappade kvinnan 
balansen och föll ut genom dörrarna och slog i ga-
tan. 

Bussföraren tvärnitade och lyckades på kort tid 
tillkalla en ambulans. Stig Olof sprang ut på gatan 
och försökte hjälpa den omtöcknade kvinnan. Hon 
skulle senare samma dag avlida av de skador hon 
fått vid fallet.

1940-talsbilder från Stockholms stadsmuseum/Stockholmskällan


