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Innledning

Dette hefte er laget med tanke på modellbyggere og andre med historisk inter-
esse om temaet. Hovedvekten av innholdet er farger og merking av flyet. I tillegg 
er relevant historisk informasjon forsøkt samlet. Heftet er ikke laget for videresalg 
men for gratis nedlastning via internett. På denne måten kan ny informasjon raskt 
legges inn og en oppdatering kan være klar for brukerne på en enkel måte.
Innholdet er ikke nødvendis 100% riktig, men inneholder det jeg vet i dag. Det op-
pfordres derfor til å komme med innspill, kommentarer, kritikk, nye bilder m.m. slik 
at historien blir mest mulig korrekt
Et slikt hefte er som oftest et sammarbeid mellom entusiaster, som på hver sin side 
har samlet bilder og informasjon om temaet. 
Jeg vil påpeke at profilene i dette hefte er illustrasjoner og ikke nødvendigvis milli-
meter korrekt mht farger, størrelser og plassering av merking 
De fleste bildene er funnet og lastet ned via internett, men vil I tillegg takke følgen-
de personer for deres bidrag til at dette hefte var mulig å lage:

  Bjørn Hafsten   Historie og bilder
  Per Einar Jansen   Bilder
  Helge Hopen    Informasjon
  Per-Jarle Sogn   Informasjon
  

Bergen mars 2019
Olve Dybvig

odybvig@online.no
Mob 920 33 502



Bakgrunn C-119

På slutten av 1930 tallet begynte flyprodusen-
tene å vurdere andre transportfly konstruksjoner. 
Datidens konstruksjoner var lite hensiktsmessige 
og lite brukervennlig. Høyvingete løsninger ble 
foretrukket hvor man kunne ha et stort lasterom 
med enklere tilkomst.
De tyske flyprodusentene var tidlig ute. Messer-
schmitt 323 Gigant var en løsning, en høyvinget 
konstruksjon med lastedører i front. Andre som 
viste vei mot fremtiden var Arado 232 og Gotha 
Go 244 som var høyvingete fly med høy halebom 
og lastedører bak. Disse konstruksjonene viste 
seg å være meget praktisk og brukervennlig.

Amerikanske flyprodusenter tenkte i samme 
baner og Fairchild C-82 ble påbegynt i 1941 og 
fløy første gang i 1944. Flyet var høyvinget med 
en høy dobbel halebom og et stort lasterom under 
med åpning bak. Flyet ble levert fra rundt som-
meren 1945. Flyet viste seg derimot å ha en rekke 
svakheter og et arbeid ble satt i gang for å forbed-
re dette. I 1947 fløy det nye flyet, C-119, for første 
gang. Det ble satt i produksjon i fra 1949. Totalt 
1183 stk ble bygd i forskjellige varianter frem til 
1955. C-119 viste seg å være et solid og praktisk 
fly og det amerikanske forsvaret var en storbruker 
av flyet. Flyets motor derimot viste seg å ha en 
noe mer trøblete historie

En direkte konkurrent til C-119 var det franske 
Nord N-2501 Noratlas. Et fly som var mer eller 

mindre likt i utseende som C-119. Dette flyet ble 
mye brukt av franske og tyske styrker

Flyet ble mye brukt under Korea krigen og var en 
viktig del i US Air Force transportfly flåte i Europa 
og Østen. I tillegg ble flyet mye brukt av franske 
styrker under konfliktene i Fransk Indokina på 
1950 tallet og av indere under konflikten langs 
den indiske/kinesiske grensen på 1960 tallet. 
Flyet ble også brukt av en rekke NATO land frem 
til det ble erstattet med C-130 Hercules flyet

For å gi Luftforsvaret øket transportvolum ble en 
henvendelse gjort fra norsk side til USAF gjennom 
MAAG’s kontor i Oslo.  Det var en forutsetning av 
flyene kunne tildeles som en del av våpenhjelp-
programmet (MAP).  Den eneste tilgjengelige 
flytypen var C-119 og i januar 1955 bestemte 
Luftforsvaret seg for G-versjonen med Aeroprod-
ucts propellere og Wright R-3350-89A motorer. 
Denne versjonen ble ansett for best egnet for 
norske forhold.  De åtte flyene ble avgitt til Norge 
i oktober 1955.  De var opprinnelige av typen 
C-119F-20-FA, men ble ombygget til C-119G med 
Aeroproducts propellere ved SABENA’s verksted i 
Brüssel før levering til Norge.  Samtlige fly hadde 
tidligere vært i tjeneste i det belgiske flyvåpen.  
Den offisielle overtakelse fant sted på Garder-
moen den 25. juli 1956.

C-119 BW-A “Anton”



335 Skvadronen 1956 - 1969

Innføringen av C-119G i 1956 
betød en vesentlig økning av 
skvadronens transportkapasitet. 
Flyet kunne ta 5 tonn last mot 
Dakotaens 1,5 tonn, og rekkevi-
dden var over det dobbelte.

Dette gjorde at politikerne så 
muligheter utover landegrensene 

og nå begynte mange humanitære transportop-
pdrag til fjerne himmelstrøk: oppstanden i Un-
garn, flomrammede distrikter i Podalen i Italia, 
jordskjelvherjede områder i Jugoslavia og Aga-
dir i 1959, Sicilia, Iran i 1961 og Tyrkia i 1976. 
Likeledes hjelpe flyginger i Kongo og Biafra i 
forbindelse med sultkatastrofer, alt i FNs regi.

En annen form for assistanse til FN, var flygin-
gene til Danor-bataljonen i Gaza, som begynte i 
1956. 335 skvadron fløy regelmessige forsyninger 
ned til Pisa. Der ble forsyningene lastet over i 
andre fly og fraktet videre. Denne ruten var rimelig 
populær blant flygerne som tilbrakte helgen der 
nede

På det hjemlige plan gjennomførte C-119 vellyk-
ket landing på Stafsberg flyplass ved Hamar 16. 
juni 1960.

Før avreise fra Norge med første C-119 BW-E til 
Kongo 21. juli 1960 uttalte generalmajor Odd Bull: 
«Dere drar som korsfarere i FNs tjeneste for å 
verne om verdensfreden».

Flyet var fremme i Leopoldville i Kongo fem døgn 
senere. Dette var den hittil lengste tur i skvadro-
nens historie. Flyet returnerte ikke før 10 august.
 
Dette året ble det fløyet julegran til NATO-basen i 
Chateauroux. I desember 1961 ble det fløyet helt 
til Somalia for Røde Kors.

På denne tiden begynte dramatikken for alvor. 
Under gjennomføringen av et rutineoppdrag i 
Kongo opplevde en C-119 besetning at byger av 
prosjektiler slo gjennom flykroppen. En av beset-
ningen reiste seg fra køya da skytingen fra bak-
ken begynte, og da han like etter snudde seg var 
køya flerret i stykker.

Ved en annen anledning i Kongo måtte en C-119 
i siste liten annullere et tokt på grunn av motor-
problemer. Den maskinen som overtok for den 
norske og en italiensk maskin kom ikke tilbake fra 
toktet. Under et bakkeoppholdet ble begge beset-
ningene overfalt og massakrert.

I desember 1963 dro første norske Fredskorps til 
Uganda, fløyet av en av skvadronens C-119. 

Den norske Turistforenings hytter i Jotunheimen 
ble forsynt med proviant pr. fallskjerm i mai 1965.
De bakre dørene kunne ikke åpnes i luften, så 
skulle man slippe større last måtte man fly uten 
dørene. Bortsett fra litt risting i flyet medførte ikke 
det ulemper. Presisjonsdropp av større volum var 
derfor mulig 

C-119 på Linje. Fremst står BW-G “Goffy”



I Oktober 1965 ble det foretatt kvegtransport til 
Bordeaux, og flyet fikk påmalt navnet «Noa’s ark» 
En annen kilde sier at dette var en tur fra Bardu-
foss til Oslo

 Alle flyene hadde for øvrig etterhvert fått navn fra 
tegneseriefigurer: «Anton» (BW-A), «Bamse» (B), 
«Cappy» (C), «Donald» (D), «Elmar» (E), «Fin-
beck» (F), «Goffy» (G) og «Hiawata» (H)

Noen få timer før «Seks dagers krigen» begynte i 
juni 1967 kom en av skvadronens C-119 seg ut fra 
Port Said med deler av det norske feltsykehuset i 
Gaza, før israelerne rettet det første voldsomme 
flyangrepet mot arabiske flyplasser.

Men det meste av flyvirksomheten i årene med 
C-119 var, som både tidligere og senere, av udra-
matisk art. Det var rutinemessige transporter in-
nenlands, først og fremst til Nord-Norge, flyginger 
som gikk jevnt og trutt og pålitelig, men som var 
av stor viktighet for forsvaret av vårt land. 

Det eneste havari i skvadronens historie som har 
ført til avskrivning av fly skjedde på slutten av 
C-119 perioden. BW-E «Elmer» hadde droppet 
fallskjermjegere 6. desember 1968 og kom inn for 
landing på Røros da hoved understellet tok bak-
ken noen meter før det faste banedekket. Venstre 
hovedhjul sviktet, flyet fortsatte nedover banen 
og kom til ro ca.800 meter lenger nede, 10 meter 
ut på venstre side av rullebanen. Bane enden var 
ikke merket, og det var kraftig medvind. Besetnin-
gen kom uskadd fra uhellet.

I løpet av våren/sommeren 1969 ble de gjen-
værende syv C-119 returnert til USA, samtidig 
som de nye C-130H Hercules begynte å ank-
omme. Siste oppdrag med C-119 ble avsluttet da 
BW-A landet på Gardermoen 29. juni fra Bodø, 
men norske besetninger fløy også noen test-turer 
etter at flyene var overført til USAF. Total flytid 
med C-119 i Norge var 36 836 timer.

Noa’s Ark som ble påført under kvegtransporten



Farger - Merker - Koder
Farger

Flyene var levert umalt og fremsto under hele 
tjenesten i umalt aluminium. Rundt 1960 ble Day 
Glo Orangefelt påført nesen, rundt halebommene 
og vingetuppen. Dette pga av en ordre om at 2 
linjefly skulle fremstå som mer synlige
Motorgondolene hadde svarte felt over og under i 
eksos utslipps området. Det var ofte også et svart 
felt oppå flykroppen i området for eksosområdet til 
heaterne

Nasjonalitetsmerker

Flyene hadde standard norsk rundell med 1700 
mm diameter på vingene og 1300 mm diameter 
på halebommen

Koder

Flyene ble merket med en to bokstavs avde-
lingeskode BW med et påfølgende individuelt 
kjenningsbokstav A til H. Bokstavene skulle være 
750 mm høye med 170 mm avstand mellom dem. 
Farge svart. Plassering på halebommen

Serienummer

Var plassert i nedre området på haleflaten. Disse 
skulle være 300 mm høye, 190 mm brede, 50 mm 
tykke med innbyrdes avstand på 50 mm. Farge 
svart

Spesiell merking

I begynnelsen fikk flyene påmalt teksten “Det 
Kongelige Norske Flyvåpen” på begge sider av 
flykroppen. Denne ble senere endret til “Luftfors-
varet” da våpengrenen skiftet navn i 1957. Disse 
bokstavene hadde størrelse: Høyde: 250 mm, 
Bredde: 155 mm, Tykkelse: 45 mm og avstand 
mellom bokstavene: 80 mm
Hvert fly fikk på et ukjent tidspunkt påmalt en teg-
neseriefigur på fremre del av nesepartiet. Venstre 
side Tegneseriefiguren tilsvarte individuell bok-
stav for hvert fly: «Anton» (BW-A), «Bamse» (B), 
«Cappy» (C), «Donald» (D), «Elmar» (E), «Fin-
beck» (F), «Goffy» (G) og «Hiawata» (H)

Rundell, kode og serienummer. Samt Day Glo 
Orange felt rundt halebommen

Eksempel på tegneserie figur



Profiler

Utseende i perioden 1956 - 1960. Når teksten Det Kongelige Norske Flyvåpen ble byttet ut er ukjent

Utseende i perioden 1960 - 1969. Når tegneseriefiguren dukket opp er ukjent



En 3D modell av BW-H fargelagt av Jan Kees Blom på basis av en modell fra Aeroplane Heaven
Hiawata figuren er ikke helt korrekt

Fly som var i tjeneste for FN skulle males hvite og få påført ONU merking. Nasjonale kjennetegn skulle 
fjernes. Da flyet var under reparasjon i Kongoperioden ble det gjort et halvhjertet forsøk på å utføre dette. 
Rundeller ble fjernet og flyet ble påført ONU bokstaver. Men det ble ikke hvitmalt
Profilen viser hvordan BW-G så ut mens den oppholdt seg på N’Djili flyplass



Flyet hadde i utgangspunktet en del striper oppå vingene og flykroppen. Antagelig advarsler om hvor 
man kan gå og ikke. Disse var i både svart og rød i utgangspunktet. Det er dårlig med bilder av flyene sett 
ovenifra. Men det virker som om vingestrekene var røde. Ikke alle fly hadde disse tydeligvis. På bilder er 
det vanskelig å se om strekene på flykroppen oppå er tilstedet eller ikke



Maskotter

BW-A “Anton” BW-B “Bamse”

BW-C “Cappy”
Korrekt farge på hattebremmen er ukjent

BW-D “Donald”

BW-E “Elmar” BW-F “Finbeck”
Korrekt farge på slipset er ukjent

BW-G “Goffy” BW-H “Hiawata”
Korrekte farger er ukjent







Liste over fly

serienr USAF 
serienr

Ankom 
Norge

Flytid 
ved 
levering

Norske 
Kjen-
netegn

Avskrevet Flytid ved 
utfasing

Remarks

10681 51-2692 10.07.56 444:20 BW-C 16.07.69 4556:00 Navn “Cappy”.  Returnert til USAF 10.07.1969.  Lagret ved 
MASDC, Davis-Monthan AFB, Arizona med lot nr. CJ305.  
Solgt som skrap til Kolar Inc. i 1976.

10682 51-2693 26.06.56 533:10 BW-B 14.05.69 5027:10 Navn “Bamse”.  Returnert til USAF 30.04.1969. Lagret ved 
MASDC, Davis-Monthan AFB, Arizona med lot nr. CJ303.  
Solgt som skrap til Kolar Inc. i 1976.

10684 51-2695 31.07.56 484:00 BW-E 27.01.69 5537:00 Navn “Elmer”.  Stasjonert I Kongo september til desember 
1961,  
Totalhavari 06.12.68.  Etter siste slipp av fallskjermjegere 
over flyplassen på Røros kom BW-E inn for landing på bane 
14.  Flyets hovedunderstell traff bakken ca. 13 meter foran 
det faste banedekket.  Venstre understellegg sviktet og flyet 
skar ut fra banen etter 800 m og fortsatte 10 m ut på siden 
før det stanset.  Ingen av mannskapet ble skadd.  Flyger var 
kaptein Per Hvidsten med løytnant Roy Westby som 2.fly-
ger.  Navigatør var løytnant Odd Sætre med stabssersjant 
Inge Holm som maskinist.  Ombord var dessuten sersjant og 
fallskjermpakker Stein Sakshaug.  

10686 51-2697 29.05.56 96:10 BW-A 16.07.69 5016:00 Navn “Anton”.  Returnert til USAF 14.07.1969. Lagret ved 
MASDC, Davis-Monthan AFB, Arizona med lot nr. CJ307.  
Solgt som skrap.

10687 51-2698 08.08.56 419:35 BW-F 14.05.69 4606:00 Navn “Finbeck”.  Returnert til USAF 30.04.1969. Lagret ved 
MASDC, Davis-Monthan AFB, Arizona med lot nr. CJ302.  
Solgt som skrap til Southwestern Alloys i 1976.

10688 51-2699 01.08.56 242:35 BW-D 14.05.69 4345:00 Navn “Donald”.  Returnert til USAF 02.05.1969. Lagret ved 
MASDC, Davis-Monthan AFB, Arizona med lot nr. CJ304.  
Solgt som skrap To Kolar Inc. i 1976.

10691 51-2702 07.09.56 465:30 BW-H 16.07.69 5599:00 Navn “Hiawatha”.  Returnert til USAF 11.07.1969. Lagret 
ved MASDC, Davis-Monthan AFB, Arizona.  Solgt som 
skrap til Kolar Inc. i 1976. 

10694 51-2705 17.08.56 238:00 BW-G 19.07.69 5124:00 Navn “Goffy”.  Returnert til USAF 10.07.1969.  Lagret ved 
MASDC, Davis-Monthan AFB, Arizona med lot nr. CJ306. 
Solgt som skrap I 1976. 

Fairchild C-119G «Flying Boxcar» brukt ved 335 skvadron av Bjørn Hafsten 08.01.2016



Bilder

C-119 Ser.no. 10686 BW-A

C-119 Ser.no. 10686 BW-A



C-119 Ser.no. 10682 BW-A

C-119 Ser.no. 10682 BW-A



C-119 Ser.no. 10686 BW-A

C-119 Ser.no. 10686 BW-A på Fornebu



C-119 Ser.no. 10682 BW-B

C-119 Ser.no. 10682 BW-B



C-119 Ser.no. 10682 BW-B

C-119 Ser.no. 10682 BW-B i England 1965



C-119 Ser.no. 10682 BW-B

C-119 Ser.no. 10682 BW-B



C-119 Ser.no. 10682 BW-B

C-119 Ser.no. 10682 BW-B



C-119 Ser.no. 10682 BW-B

C-119 Ser.no. 10681 BW-C over Trandum



Ukjent C-119 sett forfra

C-119 Ser.no. 10681 BW-C



C-119 Ser.no. 10681 BW-C

C-119 Ser.no. 10681 BW-C



C-119 Ser.no. 10681 BW-C

C-119 Ser.no. 10681 BW-C



C-119 Ser.no. 10681 BW-C

C-119 Ser.no. 10688 BW-D i Tyskland



C-119 Ser.no. 10688 BW-D i 1961

C-119 Ser.no. 10688 BW-D



C-119 Ser.no. 10688 BW-D

C-119 Ser.no. 10688 BW-D



C-119 Ser.no. 10688 BW-D

C-119 Ser.no. 10688 BW-D



C-119 Ser.no. 10688 BW-D

C-119 Ser.no. 10684 BW-E



C-119 Ser.no. 10684 BW-E etter havariet på Rørås

C-119 Ser.no. 10684 BW-E



C-119 Ser.no. 10684 BW-E

C-119 Ser.no. 10684 BW-E



C-119 Ser.no. 10684 BW-E

C-119 Ser.no. 10684 BW-E



C-119 Ser.no. 10684 BW-E på Bromma 1960

C-119 Ser.no. 10684 BW-E



C-119 Ser.no. 10687 BW-F

C-119 Ser.no. 10687 BW-F



C-119 Ser.no. 10687 BW-F

C-119 Ser.no. 10687 BW-F



C-119 Ser.no. 10687 BW-F

C-119 Ser.no. 10687 BW-F



C-119 Ser.no. 10687 BW-F

C-119 Ser.no. 10687 BW-F



C-119 Ser.no. 10687 BW-F

C-119 Ser.no. 10687 BW-F



C-119 Ser.no. 10687 BW-F

C-119 Ser.no. 10694 BW-G



C-119 Ser.no. 10694 BW-G

C-119 Ser.no. 10694 BW-G



C-119 Ser.no. 10694 BW-G

C-119 Ser.no. 10694 BW-G



C-119 Ser.no. 10694 BW-G

C-119 Ser.no. 10694 BW-G



C-119 Ser.no. 10694 BW-G

C-119 Ser.no. 10694 BW-G i 1965



C-119 Ser.no. 10694 BW-G

C-119 Ser.no. 10691 BW-H



C-119 Ser.no. 10691 BW-H



Teknisk Info
Fairchild C-119 Boxcar

Mannskap:     3 - 5 (pilot, annenpilot, navigatør, telegrafist og loadmaster)
Kapasitet:     62 tropper/fallskjermsoldater, 35 bårer eller, 4 545 kg. last
Lengde:     26,37 m
Vingespenn:     33,30 m
Høyde:     8,08 m
Vingeflate:     134,43 m²
Vekt tom    18 053 kg
Normal vekt:    29 030 kg
‘Max takeoff vekt:    33 565 kg
Drivstoff tanker:   11 000 liter
Motorer:     2 x Pratt & Whitney R-4360-20 eller Wright R-3350-85 Cyclone,   
     Stjernemotor hver på 2 500 HK
Topphastighet:    450 km/t
Marsjhastighet    322 km/t
Rekkevidde:     3 670 km
Maks høyde:     7 286 m
Stigningsrate:     5,1 m/s

Tverrsnitt av skroget



Lasterom



Fremfre del av lasterom med trapp opp til cockpit på venstre side

Bakre del av lasterom med dørene bakerst lukket



Cockpit

Fremfre del av cockpit

Bakre del av cockpit



Motor

Wright R-3350-85 Duplex Cyclone

Type:    Twin-row 18-cylinder radial  
   engine
Bore:    155.6 mm
Stroke:   160.2 mm
Displacement:  54.86 L
Lengde:   1,930 mm
Diameter:   1,420 mm
Tørr vekt:  1,212 kg
Kjøling:  Luft
Effekt:   2500 hk

Motoren viste seg å ha problemer i scandinavisk 
klima og en rekke problemer oppsto. Motorkutt 
var relativt vanlig
Ett vanlig problem var metallspon dannelse i 
eksosturbinene som havnet i oljesystemet. Samme 
problemet oppsto i superchargeren som skulle 
brukes i store høyder. Dette gjorde at bruken av 
disse ble forbudt.
Problemer med forgasseren var også ett vanlig 
problem. Disse var særdeles følsomme under 
isingsforhold. Forgasserne måtte skiftes ofte.
Samme motorer ble brukt på DC-7 flyene til SAS. 

De hadde derimot direkte innsprøytning og ikke 
forgassere. Men SAS opplevde mye motortrøbbel 
de også.

Heaterne som ble brukt til av ising hadde en ten-
dens til å lekke drivstoff og måtte skiftes ofte.

Olje lekkasje var også relativt vanlig i propell 
regulatorne. Dette kunne føre til motorstans

Servicen på motorene skulle gjøres etterhvert på 
Horten flyfabrikk. Men dette gikk ikke så bra i 
begynnelsen og flere feil ble gjort. Derfor ble det 
bestemt ved avdelingen at man ikke skulle ha på 
to “Horten” motorer samtidig. Tidligere ble servi-
cen gjort av Fiat fabrikken i Torino



Lastedørene bak åpnet

Plassering av drivstoff tanker

Diverse



Varme, ventilasjon og anti-icing system

Antenne plassering





Modeller
Fairchild C-119 finnes i to skalaer. 1/144 i fra 
Roden og en i 1/72 i fra Italeri

Roden 1/144

Modellen kom i 2014 og har fått gode kritikker 
mht form og detaljer

Italeri 1/72

Modellen kom første gang i 1985 og har blitt gitt 
ut i flere varianter under forskjellige fabrikanter.
Modellen er rimelig bra mht til form og detaljer

Italeri sin 1/72 skala C-119 bygget av Morten Plesberg



Kilder
- Rein Lae Solberg    Historier. C-119 Flying Boxcar   Forsvarets museer
- Alwyn T Lloyd    Fairchild C-82 Packet and C-119 Flying Boxcar. Aerofax
- Sverre Mo / Ole Bjørn Sælensminde  Norske Militærfly  Bodini Forlag 2013
- Tom Arheim et.al.    Fra Spitfire til F-16
- Forsvaret     315 skvadron
- Italeri      C-119 Boxcar. Photographic reference manual
- Flyhistorie     Nr. 40 juni 2016.
      Artiklene:
      Kongo konflikten 1960 - 1964, 
      Operasjon Kongo 1961





Vedlegg

T.O. 1C - 119G - 5006.  25 august 1964










