
Iygvapnet 

under beredskapstiden 

Avsnitt 2 

: '.Vl'r::; tolii,j tnant ,\11,S Kl JDBERG forts? t ter 

hi;r oin artikplaerie om Svenska f l YfVapnet 

qn er bnrsdskap s tiden. 

De n i föreg~ende nummer av FLYGVAPENNYTT utlo

va e f ortsättningen pä fö svarsberedskapshie

torikens "!t!!.!!.li.C~", gällande vArt flygvapens 

beredekap, verksamhe ~ och utveckling under de 

kri t iska Aren 1936-1945 fö l jer här nedan, I dag 

behandl as närmast !l~ale~~ll beredskap och 

n.t gFirderna f ör att förbättra ~A.!:.t_b!.B.!.rin~slä~ 

- för kr1 och i fred. I den nyssnämnda tI.!t!.r:: 

.!!.li.c!s.en" i nhämta.r vi &.1 1ts~ ned.&nsUende I 

"Fr!n Ar 1936 ti ll beredskapstidens s lut !!lärk

tes främet följande i frAga om den ~a!e~i!.l1! 

.!!.e~e~!s.a~e!!s_s!ä~k!.n~e~ 

Faststäl l da flygmateri elplaner, avpassade efter 

de i f örsvarsbesluten ID m preciserade, av till

gängliga anslag begränsade behoven av flygplan, 

flygmotorer, flygplanbeväpning och annan flyg

utrustning m m. och efter den ständigt plgAende 

flYITtekniska utvecklingen, sAg dagen Aren 12l&, 
~~ och ~. Under t i den töre den l juli 

1936 bade nÄgon futställd flygmaterielplan i 

egent l i g meni ne inte funnits. 

I bor,ynne1sen av Ar 1936 bestod flygvapnet ocksl 

~ndast av omkrin e tt 80-tal svagt beväpnade 

krigsflygplan av mest äldrs typer. Vid samma tid 

saknades i stort sett även en inhemsk flygindu

stri med för f Jygvapnets uppbyggande ocb vid

makthål l ande behövlig kapaoitet. 

~i11 den l juli 1942 h~de total antalet krigs

flygp l an ökats ti ll omkring 450, varav n~ot 

över 300 var omedelbart p!räkneliga f Bl" opsra

tioner. Part iella, kval i tativa sveneka förbätt

ringar, bl a pA flygplanbeväpningens omrA.de. 

hade genomförts. Ti 1] följ d aVI 

a ) den frå n !ren 1936-37 igångsatta inhs~~ 

fly~~ndustrien startsvårigheter ooh dess mänga 

leveraneförsen1ngar o d, 

b ) den sA gott som totala i.m~o.!:t'!p!r.!:e!! för 

behövliga, redan kon t rakterade, viktiga, hög

klassiga utländska f l ygplan ooh motorer samt 

stopp för nya leveranser m m, ooh 

c) lAS !,v!,l!,t.!i på vies flygmateriel, vilken 

s!som en nödlösning likväl kunnat importeras 

(främst frAn I t alien) , 

var dock under Aren 1940-1944 de svenska krigs

flygplanens !.n!al ~oh .2.t~i~sy'ä~d!. ännu i huvud

aak alltför ringa - ooh vAr materiella bered

skap svag ooh otillräcklig. 

Arner1 ka- l sve r ans srna 1940 blev cm hal äventyrs
roman, Av cI a 300 b stAl I da jakt- och bombpl an 
m m f i ck vi med ot roliga ansträngningar i huvud
sak endas t hem 60 st j aktp l an J 9, Seversky
Republi e EP-l, med omkring 1000 hk Twin Wasp
motor. Av dem bann 20 et i hamn vid Trondhe im , 
Nor ge, före den tyska ockupati onen. Resterande 
40 skeppades därefter di r ekt till Petsamo. Nord
fin l and. Av flygförva tningen or dnade lastbil
transporter förde dem ti l l Haparanda. 
Först omkring oktober 1 940 var samtli ga J 9 i 
tjänst hos F 8, Barkarby. Avarande flygingen
jöre~ O. E, Thunel l skötte hemförande t med al l 
ära. Pl anets högsta fart omkri D_ 480 km/ti m. 

Nä:r USA-leveranserna stoppad s våren 1940 mAete 
vi köpa. en del ej fullt högkl assiga plan från 
I t ali en, eom en nÖdfallsutväg. O an nA.g:ra 
j aktpl an J 11, Fi at CR 42, levererade t i l l F 9 
1940- 41, uppstäl l da pÄ f l otti ljfl ygfäl tet Säve. 
1·1oto r i tali~msk Fiat A 74 pI\. 840 hk. Planets 
högs ta f art nA.got över 400 km/ t i rn . Ef t er mars 
1945 uppbörde J 11:8 t j änst hoa flygvap net. !len 
ereat tes n~rma8t med typ J 22, kons t r uerad och 
bYF.gd i Sveri ge. 

http:a!e~i!.l1


I krigets elfte t imIDe l ät tades i mportstoppet. Vi 
lyckades då köp a ett 90-tal USA-byggda j aktp l an 
typ North Ameri c n P-51 D "Mustang". Moto r 1750 
hk Packard-byggd bIerli n, av Rolls-Royce-typ. 
Plan ets svenska beteckning b l ev J 26 . VAr då 
nyas te j aktfl ottilj F 16 bl ev den f örs ta, som 
utrustades med typen. Senare l ever anse r Mus t ang
plan kom F 4 och F 21 tillgodo, efter 1945. Pla
nets högs ta fart omkring 680 km/ tim. 

}.r 1937 beställde flygvapnet hos SAAB i Linkö
ping svensk tillverkni ng p~ licens aven ameri
kansk, l ä tt bombpl an typ , här kal lad B 5, Nortb
rop 8 A- l . Motor 980 hk Nohab-SFA Mer cury. Om
kring ma j 1940 bör jade typen at t t illföras F 4. 
Här ses en lätt bo mbdiv1eion B 5-p l an över Stor
s j an i Jämtl and. Högsta f art omkring 330 km/ti m. 
VAren 1944 g jorde typens ersät tare, också SAAB
by~gda, Bvs TIskkons tru rada pl an typ B 17 (Saab 
17), s in farsta debut vid F 4. 

Statens och flygvap ne ts stora "ramavt a l " 1940 
med SAAB och SFA flerdubblade den svenska f lyg
i~duetri ens kapacitet. Här den därefter förs t a 
nya produkten, l ä tt bombplan typ B 17 (Saab 17) 
under "roteflygning" över sven ska Lappl and e
fj äl l . Motor (på de fotograferade planen) 1020 
hk PP XI (Piaggio P XI bi s, itali ensk). Flyg
plantypena högs ta fart omkring 400 km/ tim, 70 km 
mer än f öregångaren B 5. 

BILDEN LJu"WST llETl TILL VÄNSTER I 

•Importstoppet 1940 t v ang flysvapnet att bygga 
jaktplan i Bcen regi. D~ vB rande f lygi ngen j ören 
Bo Lundbe r ko nstru er ade hos f lygför,al t n i ngen 
type n J 22 , som f:örsAga med av SFA i 'l'ro ll h1.l ttan 
förb ä.t trade svenska 'l'win Wasp-motorer om 1065 
hk. Arbe tet bHrjade i januari 1941. I de cembe r 
1943 fann s de f örsta J 22-p l anen i tj äns t vid 
F 9. Vid beredskape tidene elu t 1945 hade fö r utom 
F 9 äv en F 10 och F 13 ful l uppsät t nine J 22. 
F 16 hade hunnit f h ett 4o-ta1 . J 22:s högs ta 
f r t va r om,ri ng 570 km/ti m. Serien byggdes i 
Stockho l m, avs lu tades i · Arbogs vi d flygvapnets 
egna verkstä.der. 
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Bland de Atgärder, so p! materielsidan vidtogs 

för att å s tadkomma ett fHrbät trat läge, kan 

nämnas' 

a ) den vid Svenska Flygmotor A/E (SFA) i Troll

hättan med hjälp av andra leverantBrer, bl a 

Weda-verken i Södertälje, utan licensunderlag 

djärvt och framgAngarikt genomförda kopieringen 

och t illverkningen av ett betydande antal l uft

kylda flygmotorer av amerikansk Tvin Wasp-typ, 

till flera IOO-tal sveneka krigsflygplan, 

b) den bAde hos Svsneka Flygmotor A/E i Troll

hättan och hos A/B Bo l inder-Munktell 1 Eskils

tuna - jämte samarbetande företag, bl a Penta

verken i Skavde m fl - bedrivna, vällyckade 

svenska l i censtil l verkningen av vätskekylda 

flygmotorer av tysk DB 60S-typ, främst avs dda 

Tv~ "mede ltunga" bombflottil jer skulle enligt 
1936 Ar s föravarsbes l ut ingA i flygvapnet. Den 
före t a av dessa - F 1 i V~ste ~e • erhöl l frÄn 
1938 tyskbyggda pl an B 3, J nkers Ju 86 K, som 
vi sas här. Mot orer 2 st 760 / 885 hk USA-tillver
k de Hornet, senare 6PO/8E 5 hk svenskbyggda SPA 
r,iy I II, restl M XII. Planets högs ta fart omknog 
320-340 Icm!tim. Efter tjänst BOm "strategisk t 
spani ngsplan" 1939-40, bombplan 1938- cmkring 
1947,torped- och bombp lan samt spaningsplan, 
sist transportflygp l an t ogs typen ur ·t j äns t 
1956 . 

Italien- l everanser na 1940-41 omfattade bl a 
bomb-, spani ngs- och "torped"pl an typ Caproni 
Ca 313 , här benämnda r esp B 16, S 16 och T 13 
i t jäns t (e l avs edda f5r ) r esp F 7, F 3 och F'll 
samt F 17. Köpet - nödutväg i brist på bättre _ 
blev en ständi g k·' lla t i l.l bekymme r , för stärk
ningar ooh ombyggnader, p e a ty pens brister. 
De cember 1940 fick F "{ s i na första. På våren 
1945 var samtliga köp t a slut - ÖVe r 80 s t. Pla
net hade tvA 725 hk I ao tta-Fr 8.scbini motorer. 
Högsta fart omkri ng 440 km/t i m. 
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Armåspaningsfl yget frÄn F 3 bade f rån beredska
pens börj an bip l an typ S 6 (Fokkar C V-E i si n 
tjäns t . Lio ensby ggd Bri s t ol -motor BJ VI m fl 
versioner, om 415/ 450 hk . En epaningagrupp s1\.
dana plan var med nAgra uppehåll baserad i ÖVre 
Norrland 1939- 1945, Fokker typen, som börj ade 
li cens byggas i Sverige i börj an av 3~talet , 

hade en högsta far t av omk i ng 200 km/tim. 

I januari 1940 börj a e en love r ans tyskbyggda 
Fieseler Pi 156 Storcb- lan - S 14 - t i l lde l ade 
F 3. Motor 240 (ooh 270) hk, Ar~s AS 10. Plane t 
anvä des för artill erifly~ni n (mäl spaning och 
eldreglering frAn luften), t akt i sk spaning, 
f örbindels e- ( sambands- ) f ygning, vi ssa t ran
sport er av chefer ur armån m m. RRd~~ingsflyg
gruppen "Fjäl l s t orkR.rna" 1944-45 vi d nor dvästr 
'Torgecrilnsen bestod av Storch-pl an . 

Tjäll ossning och öve rsvRmni ng p& en f l ygbas . 
FIJrhH l anden s om de ph bilden var f örutom nöd
vändi gheten att genom t spr i dning ocb döl jande 
ekydd den svårersättliga ma t e r i el en och per
sonalen bidratande orsaker t i l l at t man f ö e 
och under beredskaps t i den äste s~ s nabb t som 
möj l igt bygga upp vä r t sys t em med kr i gsfl yg
fäl t och f örse des sa med h.l\rdg jo r da banor r:l:c 
!l tar t och l andn ing m ro. 

J 

för bos SAAB nykonstruerade och byggda fl yg

plan av "1 8" och "21"typ, 

c) flygf örvaltnin&ens år 1940/41 i egen regi 

igi ngsat ta och sedan t o rn !tr 1944/45 med fram

gin g bedrivna konstruktion och tillverkning av 

det helsvenska, r ör sin tid mycket goda jakt

planet typ ~. 

d) Svenska Aeroplan A/B:s (SAAB) från år 1937 

/38 och därefter med hjälp av m,l\n ga undsrl eve

r ant örer efterhand framskapade tillverkning av 

bl a de hs l svenska flygplantyperna 11, 18 och 


!l t i ll ber edskapaflygför band. 


Lä~et 1 j uni 1945. vid tiden för den svenska, 


förstärkta f örsvarsberedskapens slut, med över 


800 krigsflygp lan, varav c:a 600 operations


klara, - har angivits ovan." 


(Se f ör egående artikel i FLYGVAPENNYT'l' nr 6/62) 


Historikens " Åte rb l i ck" fortsätt er: 

"Svagheter förelåg även 1945, bl a ifräga om 

flygp l a npres t anda o d, jämfört med utlandets 

modernaste typ er. Och antalet krigs flygp lan 

mo t svarade på intet s ä t t Sveri ges strategiska 

behov, om kri ge t då kommit till vAr t land. 

I huvudsak hade emellertid en sådan både kvan

titativ och kvali tativ förbättring nåtts under 

de s ex försvarsberedskapsåren, att den i be

t rak tande av vära möjligheter kunde betecknas 

80m ganska enas tående. Härtill kom, att huvud

delen av flygvapnet då blivit försett med ~el

~v~n_k~ plan, framdri vna med i Sveri ge til l 

verkade motorer, och i allmänhet väl beväpnade 

och utl~etade. Vid samma tid var jämväl en del 

förberede l ser träffade för en öve rgång till 

~e!dLiyn~ plan, i första hand för jaktflyeet. 

Man hade även börjat komma radarteknikens, 

r adarluftbevakningena och jaktstrids ledningens 

problem nära inpå livet, och fr o m är 1944 dä r 

uppn~. t t de första, vik t i ga resul taten." 

FI.Yr.VA PNE'l'S BASERI NG 

Om denna för ett flygvapen livsviktiga fr,l\ ga 

heter de t: 

"Re dan föLe den händelserika och Ödesdigra da

gen den l sept embe r 1939. d& i det andra 

v är ldskri gets öppningsakt Polens oskyddat och 

samlat uppställda flygvapen ti digt på morgonen 
F'o r t s . p ~ s iJ.an 28 . 
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Me 109 G. Man var givetvi s tvungen att noga ge 

akt pl att inte över skrida dst kriti ska Mach

talet. Roderverkan blev dälig vid ca 995 km/tim 

och maxfarten llg vid ca 1010 km/tim. Flygpla

net blev eanska tungt i rodren vid ca 800 km/ 
tim, men man löste så småningom detta genom att 

införa en annan styr spak med l ängre hävarm. 

Flygplanet utrustades med ett gyrosikte EZ 42. 

P g a felaktig installation gi ck det aldrig att 

utnyttja, utan man använde det i l !st l äge som 

ett vanligt reflexeikte. Den höga f arten med

förde problem vid fallskärmsuteprång, varför 

man använde sig av speciella fallskä rmar utan 

hopsydda vlder. Förarna kom emellertid snart 

underfund med att de fleeta uthoppen förskom på 

låg höjd vid llga farter i samband med start 

eller landning, varför man återgick ti l l de van

liga skärmarna. 

standardbeväpningen utgjordes av fyra 10 mm 

akan Mk 108. Pl aceri ngen var i deal i sk i noeen, 

men man hade en hel del probl em vid sk jutning 

under höga belastningar, då ammuni tionebanden 

påverkades och man lät t f i ck el davbr ott. Vid an

fall mot bombplan används man si g av 24 st 5 om 

jaktraketer, 12 under vardera vingen. Sprid

ningsbiiden för dessa everensstämde med den f ör 

&kan, varför samma siktbild kunde utnyt t jas. 

Startsträcka med full last var ca 1. 300 - 1:600 

m på gräefä lt ooh landningss träckan ca 900 m. 

Sättningefarten var ca 160 km/tim och däcksli

taget blev mycket stort. I bör j an bytte man 

däck efter åtta l andni ngar men genom att eänka 

hjultryoket kunde man använda däcken f ör oa 50 

landningar. 

Vid provflygningar hade man uppnått höjder på 

omkring 11.500 m, men Galland anbefal lde 9.000 

m som högsta operativa flyghÖ j d. Det visade si g 

nämligen svårt att hål la ihop fö rbanden över 

denna höjd. Jurno-motor erna visade även t enden

ser att slockna på högre hÖj der. GAngt i den för 

dsssa mo torer hade beräknats til l 25 - 35 tim

mar, men i prakti ken flögs de sällan mer än ca 

10 timmar innan de togs ner för översyn. Denna 

hade beräknats ta 3 timmar, men tog i praktiken 

bortåt 9 timmar beroende på brist på verktyg, 

reservdelar lamt kvalificerad markpersonal. 

Tiden för tankning var oa 8 - 15 mi nu t er. 

För att förkorta startstr äckan ooh erhålla ännu 

bittre stigpr es tanda gj orde man prov med en 

hjälpraketmotor av Walthertyp. Man uppnådde med 

denna installati on 11. 700 m hBjd på 4,5 mi nut er. 

D~ motorn emellertid ans~gs a l l tför osäker Bver

gav man dessa försök . 

När krigssl ute t kom hade man mänga andra far

bät tringar planerade för Me 262, vi lka do c~ 

aldrig kom ti l l stAnd. Me 262 blev allt s! kort

livad, men flygplanet var det före t a jet j akt

planet i förbandst j änst och därmed i nleddes en 

ny era inom l uftstriden. Med en annan målsät t 

ning ooh ett rikti gt utnytt j ande av detta flyg

plan redan fr~n början kanske resultatet av 

dess i nsateer blivit än mer påtagliga än de nu 

bl ev. ORR 

FLYGVAPNET UNDER BEREDSlCAPSTI DEN 
Forte. frAn Bidan 10. 

.log. ihjll pi aina fl'ecUbuer, av det dl IlA. 

..prviaaa, Ö'f'erllgsna t;y&k.a flyget, hade man 

i Sverip varit pi det klara med, att en lik

nande kataatrof inte fick trlffa osa. 

Ktt enargiskt ooh lII11medvetet arbete, i syfte 

att förutom viI utb;yggda tredabaaer Iven akapa 

att sy.te. av kriptl7gfAlt III III, gynnande eD 

utapridd ooh al Ungt m!5jl1gt !old_baeering 

iglngaattea efter ini tiaU ~ frln flygvapnet 

.jllvt ta.ligen tidigt. Under somaaren lr ~ 

fattade Överbefllhavaren det avg!5rande bealutet 

0111 arbetets all.inna riktlinjer ooh tortaatta 
bedrivande. 

Flygvapneta bassystem omfattad. den l juli 1937 

allenaat 5-6 lingt ilrln tilltrecUatällande, 

Innu inte tlrd1gbyggda flottiljbaeer ooh ett 

lo-tal, likas! otillrlokliga, aml 15vningatlyg

filt. Intet av filten hade under regnperiod.r 

o d vllbeh15vliga, hlrdgjorda startbanor. De 

saknade lven tlygplanvlrn ooh flygplanvlgar, 

t15r skyddad ooh dold, utapridd uppstAllning av 

plan. Bo.bakyddarum ooh bergf8rrld aaknadea 

likaal. 

Genom ett under hela fHrsvarsberedskapstiden 

bedrivet , omfattande ooh kostnadakrAvande, eaat 

m.d Itsk1l1iga avlrigheter ooh förseningar 

törenat arbete på flygbaBslatemats f6rbAtt~de 

ooh utbyggande, nådde lilan likafullt Ar l2!i 
upp till i allt inte mindre In 15ver ~ i krige

tid anvlndbara, över hela riket spridda flyg

baser. Huvudl injerna hade varita 

a) anliggande av ett stort antal nya krige

:t'lyg!llt, 

b) utbyggande av nya ooh moderniaerade tlot
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:~n 

Ln:XVPI NG FÄR F1YGMUSEUM? 
Fort s. frAn sidan 11 . 

för att den l ä.mpl i gaste förläggningsorten av 

ett flygmuseum är just Li nköping, som all tifr

mili tärflygets barndom vari t en flygningens hög

bo r g och centrum i v itrt land. Innan flygskolan 

i Ljungbyhed kom till utbildades de flesta av 

vära rni l i tärflygare på det gamla Malmen utanför 

sta en. I dag är Li nköping mer än n~ gonsin ett 

fly~centrum genom Saabls fabriker och genom 

f l ygförva ltningens fö r sökscen tral som tillsam

mans med en jakt flottilj och en flygverkstad 

samsas om det gamla Ma l menomr1l.det. r-len llndä 

fi nns det ei ve t vis ! tskilliga föresprllkare för 

at t ett flYRmll s eum förl äggs till StockhOlm, där 

samlingarna pli. Tekniska museet kunde bli ett 

go t t komplement och dit den stora turiststr öm

men s öker s ig. 

Ett ut slag av det ta tänkande var en motion i 

Stockholms stadsfullmäktige samma år som 1in

köpingskommit t~n tillsattes. Motionären menade 

att man borde utreda möjli gheten att skapa ett 

kommunikationsmuseum, som också bl a skulle rym

ma Malms l ät t -samlingarna. Men motionen li gger 

fo rtfarande på rem1SS hos museinämnden, som bl a 

t il l sammans med Tekniska museet och en de] stat

l iga institutioner skulle närmare undersöka sa

ke n. Så det ser allts~ ut som om Linköping har 

chansen a tt komma före Kungl huvudstaden! 

I de t hä r sammanhange t har det ocks~ talats om 

att skapa ett flYb~useum på Arlanda. Detta är 

avsett att visa utvecklingen inom civilflyget. 

På Arl anda f "nns en barack om 540 kvm i vilken 

l uftfart ss t yre l sen tänkt inrymma mu s eet . Pers

pek t i vritningar över inredningen finne r edan 

ooh kan ba r a. den ekonomi ska si dan löeas sit tor

de museet kunna s t ar t inom en inte allt fö r av-

l ägeen framti d. 

De unika saml ingarna på F 3, vilka betrakt as 

som bland de värdefullast e i världen, började 

sammanstäl las de första åren av 40- tal et . Ini 

t iativet togs av dAvarande chefen fö r F 3, 
överste Hugo Beckhammar, och det är tack vare 

hans för u tseende Bom vi i dag kan f ölja den 

flygmi li t ära utvecklinge n under de f örsta 50 

ären alltifrän 1912 års Nieuport via. ett f ler

tal olika t yper f rån olika ti dsperi oder fram 

till j etpl anen. Forts. på nästa s i da . 

Sid Il, samma bildtext längre ned stf.r : " ••• •• 
Max hastighet för S 5 A 140-150 km/tim . "~k~ll 
s t ål " ••••• ,'ars ohhas t i ghe t fö r S 5 A 140- 150 
i::""1Il7ti m. " 

tilj- ooh 8vningsbassr till både antal och be

skaffenhet - i många fall ookså försedda med 

hårdgjorda startbanor, 

o) om- ooh nybyggnad av anslutande f l ygetablis

sement, barackläger o d, det hela anpassat til l 

flygvapnets e~terhand utoKade eskader- och 

flottiljantal m m, samt 

d) anordnande av ett system av nya ! l ma.!!.b.!

!ä~t~llS!!_(i vissa fall även berghangarer och 

bergverk.tlder)." ~~S_~~!RQ 

Skydd i berghangarer mAs te l änge oc mAngenstä
des undvaras. På krigsflygfäl t en maskerades då 
flygp l anen i sina j ordvärn B~ go t t det gi ck me 
konstgjorda tr~d och annan maskeringemat eri el . 
Bi l den ger ett ex mpe l på hur en upps t ä l l ni ngs
plats för l ätta bombplan tedde sig på 40-tal et. 

Snöröjn1ng av flygfäl t ens banor är vintertid i 
värt klimat flerstädes nödvändigt. ny, Bvensk
konstruerad materiel ooh out tröttligt a rbe t e 
d,y-gnet runt "klarads bi~feo" under beredskaps
ären. 

Rättelse: En minnesgod läsare har påtalat fö l 
jande rel i "beredskapsartiksln" i nr 6-19621 

Sid 10. bildtexten längst ned t v st'erl " ..... 
Ljungdahl, 1 954-61 chef rör flygvapn;t:-" §.k!.ll 
~t!1 " ••.•• 1954-60 chef för flygvapnet ." 

Sid] l , bildtexten llingst ned t h ~t!r.:.. " •• ••• 
Nohab Mercury-motorer av Bri s t ol - t yp." ~k!!:.ll 
.!t!: " ••••• origi nal Bristol Jup i ter-mot orer." 

Mercury-mo torer förekom enl i gt dlvarande Flyg
styr elsens Tskni ska byräs "Typbeteckn i ng för 
flygplan den 1. 3,1 932" i spaningsflygpl anet 
~ 2.! och enli gt samma källa "den 4 . 7 . 1933" i 
spaningsflygp l ane t ~ 2. Q, vi l ka ocksä nämnas i 
bildtexten. 


