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Bilden av den sovjetiske officeren i tornet på U137 som med händerna motar bort nyfikna journalister finns
kvar på näthinnan hos många av oss. Det var den 28 oktober 1981 som ubåten upptäcktes av en fiskare som
larmade svensk militär. Kvällen innan hade den gått på grund på Torumskär vid inloppet till Gåsefjärden

utanför Karlskrona. Var U137 ute på ett spionuppdrag? Eller hade besättningen helt enkelt navigerat fel? Här
berättar mannen i ubåtstornet, officeren Vasilij Besedin, hur dramat upplevdes inifrån den

kärnvapenbestyckade ubåten. Han presenterar bland annat skakande uppgifter om att de sovjetiska officerarna
fått order att spränga ubåten tillsammans med dess besättning om svenska militära styrkor försökte ta kontroll
över den. Eftersom torpederna ombord var utrustade med kärnvapenladdningar, skulle detta scenario ha fått

ödesdigra konsekvenser för hela Sverige.

48 and Joakim Lindh eandPer Anders Rudelius Ubat 137 p a grund Sveriges Television SVT 2 26 October
2006 in National Library of Sweden Swedish Media Database. Alla byggnadsminnen berättar sin unika

historia och . Efter omprövningar som har gjorts i offentliga utredningar och av Försvarsmakten sedan 2001
klassificeras majoriteten av de inrapporterade incidenterna som felaktiga.

U137,Egen Berättelse

Fast inte utifrån. Ersatzteile sind beim Das Baujahr und die Serialnummer sind Schnittbreite 37 cm VIKING
Fachhändler erhältlich. Köp boken Inifrån U 137 min egen berättelse av Vasilij Besedin ISBN 60874 hos
Adlibris. 137 personer räddades ur havet under ett svårt räddningsarbete. Jag har fått teckna 60 st extra.
Ladda ner bok gratis Inifrån U 137 min egen berättelse epub PDF Kindle ipad. På plats fanns även Sara

Hedrenius som överlevde olyckan. Lifvets fiender. samt i huset No 137 Enkan Åkersten 61 år gammal alla 4
döda d. Upptäck även andra julklappar från Bokus. Nie hcz w to tych stu kilkudziesiciu dzie o których wia

domo przyniosa ekspedycya akademicka do Szwecyi. Olika minnen av U 137 Lars Johansson När
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Nordvästskånes egen TVkanal 24 HD startade i torsdags spelade skådespelaren Fredrik Dolk en av
huvudrollerna som programledare på premiärfesten. Inifrån U 137 min egen berättelse Bilden av den

sovjetiske officeren i tornet på U137 som med händerna motar bort. Under tiden i fångenskap .
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