
B 3 - VART FÖRSTA MODERNA 

BOMBPLAN ... 

:-:dFIYK\'apne l tick <: 11 v;i1kollllne n och eflerl :inf{lad .iul 
klapp - d e l fOrsla modern.. homhplanel 'lIllOindt: d"n 
19 decembe r I~):~Ii till Ihomma med Nils Si;,h-rh"rg
\'id spakarna . 

FI)'!{lIill!-( n.. t 1\):17 

Flygvapnet hade ända fram 

till 1936 saknat vad man 

kunde kalla egentliga 

bombplan. Men 1934 hade 

man på vaga grunder an

skaffat ett provexem plar av 

det engelska bombplanet 
II:l .5-:)ltt:tlU1IJ-l 'ö komHandley Page "Hampden" en Fh'g'-'apenorder som 
betecknat P 5 inom Flyg "degraderade" B 3:orna till 

fhgtranspornj änst. Som va pnet. Men nedrustnings
transponflygplan gjorde deproselyterna var mest in
lång och trogen tjänst långt 

tresserade a v vad som hände in oå 50-talet. 
i Geneve. Turerna blev 
många och diskussionerna B 3 !junkers Ju 86 
heta innan man kunde god- 2 :t Pratt & Whitney "Hornet" SIE-G 

ta T yskl d som everanto pa 750 hkr/st. 4 T()jJpfart : 355 km/t/man I " r B" ,esattmng: man 
av Junkersju 86. TillfördesFV 1937 ~ 

Detta bombplan var inte _ 
fullt modernt - men det ha
de många andra fördelar: 
det var utprovat i ~änst, det 
kunde levereras med de mo
torer vi önskade och vi skul
le få all hjälp vid den licens
tillverkning som så små
ningom startades vid SAAB 
i Trollhättan. Flygplanet var 
även efter dåtidens mått väl 
rustat för självförsvar ge- ~ ~-----;"-;: ,I 

:J rI__. ~, .... ,,. 

n o m rörl iga k u Isp ru to r so m ~u.L..I.L&.f-"'XJIIL.Lj""" 

sköt framåt, bakåt-u åt 

och bakåt-nedåt~n~~~~~~~....r:-:~W.I."""1 ,""!In ,. ,to 0;1111 
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.; Rfn..oY;Urr h5'o C1\fCS V) 
,i3 3-epoken i6nebar något ,,, ., %! >-~ 

't ! ~~~I~~~.'~~r~Vind~~~~e pr~~~~~~äamf1~ rbombflygare. . ,; ~ ~ _ r 

I Tidigare hade vi haft fö- SY ~ ~~! 
reträdesvis ganska små, lät- J r ' ~1J1' 
ta, dukklädda flygplan med <~ . : ~ .... ... 
en motor. 

N u fick vi plötsligt ett 

helmetaIIflygplan med två 

motorer, byggt att bära l 

ton bomber, 1.700 liter 

bränsle och med 



