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Innehåll DVD
Allt dokument på DVD-skivan har sparats i pdf-format som skall vara läsbart med Acrobat
Reader version 5 eller senare. För att kunna använda lager (”layers”) i vissa dokument
fordras Acrobat Reader version 7 eller senare. Dock rekommenderas Acrobat Reader
version 8, som kan hämtas gratis på www.adobe.se.
Bilder har sparats i jpeg-format som skall vara läsbara på i stort sett alla datorer och
operativsystem.
Video är sparat i MPEG-4/H.264-format och – för simuleringar av hållfasthet på stolar –
avi/ Cinepak. H.264 är en relativt ny internationell standard som medger kraftig
komprimering av video. För uppspelning rekommenderas Apple QuickTime version 7.1.5
eller senare. Finns att hämta gratis på www.apple.se
Haverirapport
Haveriutredningsrapport Tp 79 nr 001.
Appendix
Dokument som separerats från haverirapporten av utrymmesskäl eller för att kunnat
öppnas separat. Innehåller förkortningslista och medverkande personal m.m.
Arkiv
Dokument som påträffats i arkiv eller med historiskt innehåll som ej producerats av
utredningen. Dokumenten har sorterats in i mappar efter innehåll. Dokumentnamn har
där så är möjligt satts enligt Datum samt mycket kort rubrik, som antingen är en
förkortning av dokumentets egen rubrik eller som ger en anvisning om innehållet.
Ex 520618 16 Plachin - Sohlman.pdf
Dokumentet är daterat 1952-06-18. Det har fått nummer 16 i en dokumentförteckning
från UD (se ” 980813 Förteckning Dok Primakov-UD”) och är skickat från Plachin till
Sohlman. .pdf är en filändelse som visar att det är ett Adobe (Acrobat) Reader-dokument.
När dokumentet refereras görs detta enligt; Arkiv/ UD / Ryska myndigheter/ 520618 16
Plachin - Sohlman. Arkiv/ UD/ Ryska myndigheter betecknar därvid de överordnade
mapparna som dokumentfiler är placerad i.
I vissa fall ingår flera dokument i ett pdf-dokument och i andra fall är de uppdelade.
Sortering och uppdelning av dokument följer inte några krav på vetenskaplighet utan
målsättningen har varit att på ett enkelt sätt bifoga alla dokument som påträffats, och att
ge rimliga möjligheter att söka dessa.
Alla dokument har skannats i minst 150 dpi och i flertalet fall 300 dpi. I en del dokument
förekommer röda kantmarkeringar. Dessa är gjorda av undertecknad för att markera
avsnitt som jag bedömt som intressanta. För innehavare av Acrobat är det enkelt att ta
bort dem då dokumenten normalt ej är skyddade.
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Bilagor
Bilagor som hör till Rapporten.
Bilder
Ett urval av fotografier. Samtliga objekt som är fotograferade, utom kvarlevor och vissa
personliga tillhörigheter, finns representerade med minst ett foto.
Förhistoria
Denna mapp innehåller bilagan ”Nedskjutningen av DC-3:an – förhistoria och
händelseförlopp” med underbilagor och intervjuer.
Vidare rapporter om den marina spaningen år 1952. I underbilagor har separata
dokument om den marina signalspaningen och en översiktskarta från Krigsarkivet,
placerats.
I samband med att SvT producerade dokumentären DC-3:ans sista resa tog Lars Olov
Lampers fram ett omfattande underlag som publicerades på SvT:s hemsida. Hela detta
underlag har lagts som pdf-filer i mappen ”SvT DC 3ans sista resa”.
Intervjuer
Innehåller ett urval intervjuer med nyckelpersoner.
Video
Innehåller en video från bärgningen, producerad av personalen på Belos.
X-jobb
Innehåller rapport från examensarbete med visualisering av flygningen. Videofilen med
visualisering kommer att finnas i det utredningsunderlag som skall deponeras på
Flygvapenmuseum.

Övrigt underlag
Övrigt underlag som av utrymmesskäl inte kan bifogas denna DVD-skiva kommer att
överlämnas till Flygvapenmuseum där det kommer att vara tillgängligt för intresserade
forskare och andra.
Bilder
Ytterligare några tusen bilder, varav merparten är extra bilder på objekt. Ett antal bilder
från andra fotografer som är försedda med copyright kommer också att biläggas.
Media
Ett omfattande underlag i form av tidningsklipp har överlämnats av Nils Nilsson m fl. Av
copyrightskäl har vi inte kunnat lägga med detta material.
Andra haverier
Ett antal andra haverier som ur en eller flera aspekter liknar 79001, har studerats. Av
copyrightskäl har detta material inte kunnat tas med.
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Rättsmedicinskt material
Underlag med bilder på kvarlevor och detaljerade rapporter från Rättsmedicin och Polis
tas inte med i rapporten av integritetsskäl. Detta material kommer endast att vara
tillgängligt för specialister inom facket.
Video
Innehåller en stor mängd video:
Över 70 timmars undervattensvideo från Furusund.
Flera timmars undervattensvideo från Belos.
Video från utredningen.
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