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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. Dette heftet er laget i sammar-
beid med Bjørn Hafsten og er mer eller mindre enn resirkulering av hans artikkel i      
Flyhistorisk Tidsskrift nr 4-99. 
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
 

Bergen januar 2017
Olve Dybvig

odybvig@online.no
Mob 920 33 502



F-86K Generell bakgrunn

Som et ledd i det storstilte amerikanske våpen-
hjelp-programmet (MDAP) for NATO-landene, 
skulle det blant annet inngå en avskjæringsjag-
er for raskest mulig levering.  En henvendelse 
fra USAF Air Material Command ble sendt ut 
den 22. januar 1953 og  North American satte 
straks i gang med studier av mulige typer.  Fab-
rikkens F-86D var nettopp et slikt fly, men det 
var utstyrt med det hemmelig-stemplede Hughs 
E-4 rakettsystemet (egentlig bare en amerikan-
sk versjon av det gamle tyske R4M systemet), 
og derfor ikke tilgjengelig for eksport.  Det var 
imidlertid ingen slike begrensninger for resten 
av flyet, og ved å skifte ut bevepningen hadde 
man en mulig kandidat.  Rakettsystemet ble 
erstattet med fire 20 mm M-24A-1 kanoner, hver 
med 132 runder ammunisjon. Skuddhastigheten 
var på 700 skudd pr. minutt.  For å opprettholde 
balansen i flyet samt gi plass til ammunisjonen, 
måtte nesepartiet forlenges med 20,3 cm sam-
melignet med F-86D.  F-86D’s søkeradar av 
typen AN/APG 37 ble også brukt som en del 
av ildlednings-systemet i F-86K.  Dette var for 
øvrig basert på en AN/APA 84 computer og et 
forenklet type A-4 sikte.  North American hadde 
sitt forslag klart etter bare noen måneder, og 

kontrakt om levering av to prototyper med 
betegnelsen YF-86K ble undertegnet den 14. 
mai 1953.  Fabrikken fikk tildelt to F-86D som 
ble ombygget og gitt fabrikkbetegnelsen NA-
205.  Den første, YF-86K 52-3630, lettet fra 
bakken den 15. juli 1954 (datoen også oppgitt 
til 5. juli og 7. juli 1954) med fabrikkens test-
flyger Raymond Morris bak spaken.  Den ble 
fulgt av den andre prototypen, 52-3804, kort tid 
etter.  Begge fly ble beholdt av North American 
og senere skrotet på McLellan Air Force Base i 
1957.    
Det er ganske tydelig at leveringen av F-86K 
var gitt høyeste prioritet.  North American 
hadde allerede under de forberedende ar-
beidene sondert terrenget for mulig lisens-
produkasjon av typen ved Fiats fabrikker i 
Torino, Italia.  Kontrakten med Fiat kunne 
undertegnes allerede den 16. mai 1953, bare 
to dager etter at North American var tildelt op-
pdraget fra USAF.  
Etter vellykkede prøver med de to proto-typene 
ble den første kontrakten mellom USAF og 
North American undertegnet 
den 18. desember 1953.  Denne omfattet 
120 fly for levering til Norge og Nederland. 

Prototypen til F-86K, serienummer 52-3630, fotografert i USA 07.09.1954



De resterende flyene skulle bygges i Italia for 
levering til Vest-Tyskland, Frankrike og Italia.  
Første North American byggede F-86K, 54-
1231, kom i luften den 8. mars 1955.  Flyet 
ble beholdt av fabrikken for forskjellige prøver, 
blant annet skyteprøver ved Nellis Air Force 
Base.  54-1231 ble senere levert som siste F-
86K til Norge den 2. februar 1960.

Produksjonen i Italia omfattet fire kontrakter 
på henholdsvis 50 fly bygget av deler levert fra 
North American, samt 70, 56 og 45 fly bygget 
av Fiat, tilsammen 221 fly.  De siste 45 ble 
levert med den forlengede vingen som også ble 
brukt på F-86F og F-86L Sabre.    

Produksjonsoversikt for F-86K Sabre:

USAF Serienr. Byggenr. Type
52-3630  NA205-1 YF-86K
52-3804  NA205-2 YF-86K
53-8273/8322  NA207-1/50 F-86K-1-NF
54-1231/1350  NA213-1/120 F-86K-1-NA
54-4811/4880  NA221-1/70 F-86K-1-NF
55-4881/4936  NA232-1/56 F-86K-4-NF
56-4116/4160  NA242-1/45 F-86K-4-NF

Dette gir en samlet produksjon eksklusive 
prototyper på 341 fly, hvorav 221 ble levert fra 
Fiat. Da det foreligger forskjellige slike oversik-
ter, men har brukt den som North American har 
publisert i sin Technical Order for flytypen.   

Et annet bilde av prototypen til F-86K, serienummer 52-3630



F-86K i Norge 1955 - 1967

En formasjon av F-86K i fra 334 skvadronen

Da Norge ble tatt ut som mottaker av de 
første F-86K i 1955, var F-84G Thunderjet 
nettopp blitt innført i Flyvåpnet i stort antall.  
På grunn av den allerede store belastningen 
på vedlikeholdstjenesten her i landet, ble 
det derfor bestemt å sette bort klargjørin-
gen av F-86K. Kontrakt ble inngått mellom 
Flyvåpnets Forsynings-kommando (FvFK) 
og Short Brothers & Harland Ltd. i Belfast i 
Nord-Irland.  Den endelige avtalen ble un-
dertegnet av oberstløytnant Bulukin fra FvFK 
under et besøk i Belfast den 16. august 1955.  
Flyene ble levert sjøveien fra USA til Belfast, 
og etter klargjøring fløyet til Norge.  Allerede 
den 9. september ankom den første F-86K 
til Gardermoen ført av Captain Rensroe fra 
USAF.  Det var 337 skvadron på Gardermoen 
som først skulle settes opp med flytypen. 
Som kjennetegn hadde skvadronen fått tildelt 
bokstavene ZK.  Da dette skulle meddeles 
fabrikken i Belfast ble det ved en feil skrevet 
ZX.  Hos Short ble dette ytterligere feiltolket 
til 2X.  Før feilen kunne rettes var de fleste av 
337 skvadrons fly levert eller allerede ferdig 

merket.

Opprinnelig var 60 F-86K øremerket for lever-
ing til Norge. Ett fly, 54-1231, ble midlertidig 
beholdt av fabrikken for forskjellige forsøk i 
USA, og kom til Norge først den 2. februar 
1960.  Flyet ble skipet til Brindisi i Italia hvor 
det ble klargjort av firmaet S.A.C.A. før over-
føring til Norge luftveien.

I løpet av tjenestetiden i Norge ble det gjen-
nomført flere modifikasjoner på flyene.  Blant 
de viktigste var installasjon av Martin-Baker 
Mk. S-5 utskytningsseter, montering av to 
AIM-9B Sidewinder varmesøkende missiler, 
og oppgradering fra F-86K-1 til K-4 versjonen.  
Disse endringene ble stort sett gjennomført 
i perioden 1958 til 1962. Alle større vedlike-
holdsarbeider ble utført av Flyvåpnets (fra 
1959 Luftforsvarets) Forsyningskommando i 
hangar B på Gardermoen.  



F-86K - en teknisk avansert flytype

Som første land mottok Norge i September 1955 
allværsjagere av typen F-86K. Det var store 
forventninger til det nye jagerflyet, og det var 
knyttet betydelig prestisje til en beordring til 337 
skvadron. Major Oscar Harby ble utnevnt til sjef 
for skvadronen. Til pressen uttalte Harby at F-86K 
var en videre utvikling av Sabrejeten. “Det nye 
ved denne typen er det kompliserte elektroniske 
utstyret, som gjør det mulig for oss å operere i 
all slags vær. Det er radar-anlegg om bord. Ved 
hjelp av dette anlegget kan en foreta avskjæringer 
under alle værforhold”.
Det skulle snart vise seg at operasjonene med 
F-86K ikke gikk helt på skinner, og det ble stilt 
spørsmål om Flyvåpnet hadde tilstrekkelig kom-
petanse til å håndtere en så avansert flytype. For 
flygerne omfattet overføringskurset til F-86K 15-
20 timer med grunnleggende flyøvelser. Også nå 
var det amerikanske instruktører til stede under 
overføringen, som fortsatt foregikk i enseters 
jagerfly, for simulator var ennå ikke tilgjengelig. 
Etter gjennomført grunntrening følgte opplæring i 
bruk av flyets radar. I denne delen av opplæringen 
var samarbeid med radarkontrollører på bakken 
et viktig element. Prinsippet for defensivt luftfors-
var var - som under krigen - at radarkontrollørene 
ledet jagerflyene til et punkt hvor jagerflygeren 
kunne se fiendtlige fly på egen radarskjerm 
(Ground Controlled Intercept - GCI) og deretter 
selv overta og fullføre angrepet. Flygerne ved 337 
skvadron var relativt erfarne, og de var spesielt 
utvalgte fordi det ble betraktet som spesielt krev-
ende å operere allværs¬ jagere. Flygerne matte 
beherske kombinasjonen av instrumentflyging 
og bruk av egen radarskjerm, samtidig som de 
skulle arbeide sammen med radarkontrollørene 
på bakken for å identifisere og eventuelt avskjære 
eller angripe inntrengende fly. Den spesielle ut-
velgelsen fungerte øyensynlig bra; det første året 
ble gjennomført uten alvorlige ulykker. Dessuten 
fikk Flyvåpnet igjen amerikansk hjelp. Da 337 
skvadron sommeren 1956 satte i gang opplærin-
gen i bruk av radar, ble to amerikanske flygere 
tilknyttet skvadronen som instruktører, men fordi 
den tekniske tilstanden på flyparken var heller 
dårlig, fikk ikke skvadronen full uttelling av ameri-
kanerne, og den måtte derfor innhente spesial-
isthjelp også i 1957

F-86K var for sin tid et meget teknisk avansert 
fly. Særlig det kompliserte elektroniske utstyret 

skulle volde norske teknikere stort hodebry, og i 
starten ble flyene ofte stående på bakken, sær-
lig på grunn av feil med radaren eller den elek-
troniske brennstoffkontrollen. Dermed ble det lite 
trening for flygerne og liten luftmilitær beredskap 
for landet. Flere faktorer virket negativt inn på 
flyenes tekniske tilstand. For det første gjaldt det 
manglende hangarplass; spesielt om vinteren var 
F-86K, med sine elektroniske kontrollsystemer, 
ømfintlige for kombinasjonen fuktighet og kulde. 
For det andre ble den tekniske tjenesten betraktet 
som for dårlig, særlig ble det påpekt at «crew-
chiefene» generelt sett ikke hadde fått tilstrekkelig 
opplæring til å holde orden på en så komplisert 
flytype. Noe måtte gjøres.

Allerede i januar 1956 hadde Generalinspektøren 
for Flyvåpnet anbefalt at Sjefen for Flyvåpnets 
tekniske tjenester måtte få en mer konsis instruks, 
hans ansvar måtte klarlegges, og hans autoritet 
måtte økes til blant annet å omfatte inspeks-
jonsrett og inspeksjonsplikt overfor all teknisk 
tjeneste i forsvarsgrenen. Sjefen for Flyvåpnets 
tekniske tjenester måtte med andre ord bli mer 
synlig.

Og i mai 1956 kom et initiativ fra Sjefen for Fly-
våpnets tekniske tjenester om å gå over til sen-
tralisert vedlikehold av flyparken på stasjonsnivå, 
det skulle gi muligheter for økt spesialisering 
og dermed bedre vedlikehold av en komplisert 
flytype. Som en prøveordning ble sentralisert 
vedlikehold innført ved Gardermoen flystasjon. 
Nå passet denne omleggingen særlig godt fordi 
F-86K skvadron nummer to akkurat var blitt 
etablert på Gardermoen, men da stasjonen hadde 
få teknikere og kun ett sett med prøveutstyr til 
F-86K, var det ikke andre muligheter enn å dele 
teknisk personell og materiell mellom skvadro-
nene. Likevel ble prøveordningen betraktet som 
vellykket, og innføringen av sentralisert vedlike-
hold ble gitt æren for at Gardermoen flystasjon 
kunne øke produksjonen av flytimer med 88 
prosent på en måned. Dermed ble ordningen in-
nført også på de andre flystasjonene.

Dette var imidlertid ikke nok til å gi en varig løs-
ning, og i juli 1957 klaget sjefen for 339 skvadron, 
major Ingar T. Narvhus, igjen over stor gjennom-
trekk og gjennomgående lavt erfaringsnivå i den 
tekniske tjenesten. Narvhus påpekte at dette var 
en fare for flysikkerheten fordi «De spesialister 
som etter endt spesialistkurs på Kjevik blir sendt 
til skvadronen, har nok sine teoretiske kunns-



kaper i orden, men de mangler i de fleste tilfeller 
den praktiske erfaring som kreves for å kunne 
arbeide med de kompliserte fly vi i dag har». 
Narvhus påpekte dessuten at det sentraliserte 
vedlikeholdet på flystasjonen ikke fungerte et-
ter intensjonene, først og fremst på grunn av for 
lite personell. Opprinnelig skulle en norsk F-86K 
skvadron ha samme oppsetning som en ameri-
kansk, men på grunn av «dårlig personelltilgang» 
valgte Flyvåpnets overkommando å «redusere 
oppsetningen temmelig dramatisk sett i forhold til 
den amerikanske».

Dessuten ble det påpekt at det var uvanlig 
stor gjennomtrekk av teknisk befal på Garder-
moen. Årsakene til det var for det første stort 
arbeidspress. Det tekniske befalet hadde ikke 
bare den daglige tjenesten, ofte ble de også kom-
mandert til vakttjeneste etter endt arbeidsdag som 
inspiserende befal. For det andre var det, kum-
merlige boligforhold ved stasjonen. Etter en befar-
ing påpekte oberstløytnant Hans R.ønningen, 
sjef for Forsyningsgruppen ved Rygge flystasjon, 
at forlegningen for sersjantbefalet ikke dekket 
det «minste- krav en må sette til befalsforlegn-
inger».  En tredje årsak var at sivil luft- fart også 
ekspanderte samtidig som det ble innført nye 
jetfly. Flyvåpnets teknikere var derfor ettertraktet 
arbeidskraft også på det sivile marked.

Fleischer-kommisjonen

I løpet av de seks første månedene i 1958 op-
plevde Flyvåpnet en rekke havarier, hvorav syv 
hadde fatale utfall. Sjefen for Flyvåpenet nedsatte 
derfor den 28. juni 1958 en granskningskom-
misjon. Under ledelse av byrettsjustitiarius Carl J 
Fleischer skulle den foreta en grundig gjennom-
gang av forsvarsgrenens operasjoner for å finne 
eventuelle dypereliggende årsaker til havariene. 
Samtidig som Fleischer-kommisjonen var i arbeid, 
skjedde imidlertid en ny fatal ulykke med F-86K. 
Samtlige F-86K ble satt på bakken 21 juli 1958, 
og dette aktualiserte et fokus på flyet: Var det 
for komplisert for Flyvåpnet? Var mannskapene, 
bade flygere og teknikere, kompetente til å oper-
ere fly med så avansert teknologi? Konklusjonen 
ble at flytypen ikke kunne sies å være en teknisk 
sett uforsvarlig flytype, men det ble påpekt at 
det var et forholdsvis komplisert fly som krevde 
«større aktpågivenhet og en høyere grad av erfar-
ing hos det tekniske personellet» enn tidligere 
flytyper. Etter kommisjonens syn lå løsningen for 
det første i å øke kompetansen til teknikerne, og 

i særlig grad kvalifikasjonene til «crew-chiefene». 
For det andre ble det påpekt at flygerne måtte 
holdes helt ajour med gjeldende bestemmelser 
og prosedyrer. Flere av ulykkene skyldtes nemlig 
problemer med flyets jetmotor, nærmere bestemt 
etterbrenner og drivstoffsystemet. For bruk på 
jagerflyet F-86K ble J 47-motoren utstyrt med 
etterbrenner, og for å redusere arbeidsbyrden for 
flygerne var tilførselen av brennstoff automatisk 
styrt av en elektronisk brennstoffkontroll basert 
på radiorørteknologi. Kombinasjonen av etter-
brenner og elektronisk brennstoffkontroll med 
basis i 1950-tallets rørteknologi viste seg imidler-
tid å kreve spesielt godt vedlikehold. Konkret var 
det den variable eksos-dysen (nozzle) som var et 
hovedproblem. Hvis den åpnet seg uten motoren 
var i etterbrenner, forsvant det meste av mo-
torkraften. Og omvendt, hvis den lukket seg mens 
motoren var i etterbrenner, kunne det resultere i 
overopphetning og brann. Dette voldte teknikerne 
mye hodebry og kostet flere flygere livet, likevel 
skulle det vise seg at løsningen var relativt enkel. 
Tilførsel av brennstoff og åpning av nozzle kunne 
nemlig styres manuelt, men flygerne var i starten 
ikke opplært til å bruke denne prosedyren: ved å 
innøve den kunne problemet håndteres. I tillegg 
var F-86K plaget med falske brannvarslinger, og 
det var for flygerne noe av et mareritt å skulle 
avgjøre på meget kort tid om dette var en virkelig 
brann eller bare en feilindikasjon. Gal konklusjon 
kunne få fatale følger. Også her ble det anbefalt 
å endre flygernes prosedyrer. Var- sel om brann 
under en viss flyhøyde skulle alltid betraktes som 
virkelig brann, og flygeren skulle derfor øyeblik-
kelig forlate flyet. Nå var dette problematisk under 
avgangsfasen fordi de amerikanske utskytnings-
setene ikke var beregnet for bruk i lav høyde. Det 
ble derfor også foreslått å gå til anskaffelse av 
bedre utskytnings-seter for F-86K, slik at flygerne 
kunne skyte seg ut, og overleve, også i lav høyde. 
Videre ble det lagt begrensninger på formasjon-
savganger, det skulle gi flygerne bedre tid til å 
sjekke motorinstrumentene i den kritiske avgangs-
fasen.

Allerede i august 1958 startet monteringen av 
nye britiske Martin Baker Mk5 utskytningsseter 
montert i både F-86K F-86F og RF-84F. Det viste 
seg at dette var en relativt billig modifikasjon, 
kostnaden var ca. 25 000 kroner per fly, selv 
om utskiftningen var tidkrevende. Norge var det 
første NATO-landet som byttet ut de amerikanske 
setene med de sikrere britiske. Her viste altså Fly-
våpnet seg som en pådriver i sikkerhetsspørsmål, 
og etter hvert skulle mange NATO-land følge 



Norges eksempel. Flyforbudet for F-86K fikk 
mindre konsekvenser for beredskapssituasjonen 
i Sør-Norge. I august ble riktignok både 337 
skvadron og 339 skvadron fritatt for vanlig bered-
skapstjeneste, men Flyvåpnet ga samtidig dispen-
sasjon fra startforbudet i tilfelle krenking av norsk 
luftrom, og en tredjedel av flyparken skulle være 
tilgjengelig i løpet av åtte timer. Men allerede den 
12. august ble startforbudet opphevet. Hensynet 
til nasjonens og NATOs beredskapssituasjon ble 
vurdert som viktigere enn den enkelte flygers sik-
kerhet.

Etter drøye to måneders arbeid la Fleischer-
kommisjonen frem sine generelle konklusjoner, 
og den anbefalte blant annet at forholdene måtte 
legges til rette slik at det til enhver tid var tilstrek-
kelig erfaringsnivå på skvadronene og at flygerne 
fikk tilstrekkelig trening. Helt konkret anbefalte 
kommisjonen at hver flyger burde ha 240 flytimer 
per år. Dette var likt NATOs minimumskrav for 
operative flygere, men Flyvåpnet var aldri i stand 
til å oppfylle dette kravet og måtte derfor be om 
unntaksordninger. F-86K skvadronene var imidler-
tid allerede våren 1958 redusert til en oppsetning 
på 20 flygere. Dermed skulle et mindre antall fly-
gere få en noe høyere standard. Samtidig ble det 
imidlertid også et mindre antall flygere til å dele 
på et voksende antall oppgaver, som luftmilitær 
beredskap i Nord-Norge og deltakelse på kurs og 
øvelser i inn-og utland.

Flere organisatoriske tiltak ble dessuten anbefalt 
for å øke flysikkeheten. For det første konkluderte 
kommisjonen med at overgangen til sentralisert 
vedlikehold ville tjene flysikkerheten i en periode 
med stram økonomi og mangel på kvalifisert per-
sonell. Videre anbefalte kommisjonen å opprette 
en egen avdeling i Flyvåpnets overkommando 
med særlig ansvar for flytrygging, deriblant utar-
beidelse av et bedre bestemmelsesverk for fly-
ging. Sist, men ikke minst, Fleischer-kommisjonen 
påpekte viktigheten av holdningsskapende arbeid; 
hele forsvarsgrenens organisasjon måtte sette 
flysikkerhet som første prioritet. Nå var ikke dette 
helt enkelt; Flyvåpnet var styrt av krigsoffiserer 
som hadde betydelige vanskeligheter med å 
akseptere at sikkerheten ble vurdert som viktigere 
enn å utføre selve oppdraget.

Kommisjonen påpekte også at Flyvåpnet manglet 
erfarne og godt skolerte ledere ved jagerskvadro-
nene. I henhold til bestemmelsene skulle nemlig 
sjef, operasjonsoffiser (nestkommanderende og 

de fire vingsjefene ved en jagerskvadron ha gjen-
nomgått Luftkrigsskolen. Det var langt fra tilfellet, 
og en årsak var at dette personellet var svært at-
traktivt også på det sivile arbeidsmarked. Eksem-
pelvis hadde 20 krigsskoleutdannede jagerflygere 
gått over til sivil luftfart høsten 1956. Det åpnet 
for at flygere med manglende formell kompetanse 
kom inn i skvadronenes ledelse. Fleischer-
kommisjonens anbefaling var å satse på disse 
flygerne - kortsiktig ved å tilby skreddersydde 
vingsjefkurs og langsiktig ved å tilby artiumskurs 
(for dem som manglet examen artium) slik at de 
kunne søke Luftkrigsskolen og dermed få formell 
kompetanse og fast ansettelse.

Også på teknisk side var det et tilbakevendende 
problem at personellet sluttet så snart de hadde 
fått opparbeidet erfaring og virkelig kunne gjøre 
nytte for seg. Fleischer-utvalget anbefalte derfor 
bruk av langtidskontrakter slik at «crew-chiefer» 
og mekanikere kunne tjeneste- gjøre lengre tid i 
Flyvåpnet.
I sum var Fleischer-kommisjonen en oppskrift for 
økt profesjonalisering av forsvarsgrenen. Utviklin-
gen på 1960-tallet kan tyde på at kommisjonen 
fokuserte på de riktige områdene, likevel skulle 
særlig F-86K skvadronene bli utsatt for en rekke 
havarier, flere med fatale utfall.



Farger - Merking - Koder

Farger:

Flyene var levert i umalt aluminium og fremsto 
slik i hele perioden. Ett Anti-Glare felt i mørkeg-
rønt (Kaki ?) var malt på neseryggen foran 
cockpit. Nese radonen var enten malt svart eller  
med en lys beige farge. Øverst på halen var 
det en stripe som var som oftest mørk grå med 
frempartiet i svart

Nasjonalitetsmerker:

Nasjonalitetsmerking på de vanlige 6 stedene; 
På hver side og over/under vingene. 
Rundellen på vingene skulle være: 900 mm og 
på flyskroget: 600 mm. Se TO 1F-86K-5006 på 
slutten av dette dokumentet for nøyaktig plas-
sering.
På en del bilder kan vi se at noen av flyene 
hadde bare rundell oppe på ene vingen og 
bare nede på den andre vingen. Dette var en 
amerikansk standard som ble etterhvert innført i 
Luftforsvaret

Koder:

Avdelingskode ble plassert foran på skroget. 
Bokstavene skulle være 600 mm høye. Se TO 
1F-86K-5006 på slutten av dette dokumentet for 
nøyaktig plassering og størrelse

Avdelingskoder:

332 skvadron AH
334 skvadron RI
337 skvadron ZK (ved en missforståelse   
   ble det brukt 2X ved   
   levering)
339 skvadron SI

Serienummer:

Serieummer ble plassert nede på halen. Tal-
lene skulle ha en størrelse på 200 mm. Se TO 
1F-86K-5006 på slutten av dette dokumentet for 
nøyaktig plassering og størrelse

Spesiell Merking:

Se profil sidene for avdelingenes spesefikke 
spesielle merking



Kamuflasjeprosjektet “Panorma”
Forsvarets forskningsinstitutt brukte seks av syv lagrete F-86K på Gardermoen til kamuflasjeprosjektet 
“Panorama” i perioden 1968 - 1969

Ett av flyene ble i september 1969 overført til Hærens Fallskjermjegerskole på Gardermoen til undervis-
ningsformål. Trolig var flyet RI-6 Ser.no. 54-1300

Hvis noen har flere bilder av disse hadde det vært kjekt å få disse med her



Standard skvadron oppsett etter amerikansk mønster. Fire flighter på hver fire fly med en skvad-
ronsjef og 8 fly i reserve.Totalt 25 fly inklusiv skvadronsjef. Hver flight skulle ha fire til seks flygere. 
Flightene hadde hver sin kjenningsfarge. A Flight: Rød, B Flight: Blå, C Flight: Grønn og D Flight:  
ukjent. 
F-86K flyene hadde flight-kjenningsfargen påmalt fremre hjulbrønn deksel. I tillegg var fargen som 
oftest gjenntatt på ett felt foran vingeroten ( se bilde neste side ). Ofte hadde dropptanken fargen 
påmalt på øvre fremre del. Men siden dropptanken er utskiftbar ser man ofte fargevariasjoner

Størrelsen på skvadronen varierte en del og organisasjonen ble tilpasset hvor mange fly som var 
til stedet. Ofte operte skvadronen med tre eller færre flighter

Skvadronsjef

A Flight B Flight 

C Flight D Flight 

Reserve

Skvadron oppsett



332 Skvadron 1963 - 1964

Skvadronen var oppsatt med 
F-86F Sabre fra april 1957 som 
den første avdelingen i Flyvåpnet 
med denne flytypen.  Våren 1961 
ble 332 overført fra Rygge til 
Gardermoen, og i januar 1963 
konverterte skvadronen til F-86K. 

Fra den 1. september samme år ble 337 skvad-
ron, også stasjonert på Gardermoen, nedlagt 
og innlemmet i 332.  I perioden 23. til 27. sep-
tember 1963 deltok 332 skvadron i en våpen-
flygingskonkurranse for allværsjagere på Sola.  
Skvadronen kom samlet ut som beste avdel-
ing, og individuelt vant kaptein Brath med fenrik 
Mangseth på tredje plass.  Noen lang tid i rollen 
som allværsjagerskvadron fikk 332 ikke.  Allerede 
den 31. august 1964 ble avdelingen midlertidig 
nedlagt ved en høytidlighet på Gardermoen.  Før 
en kom så langt, hadde skvadronen imidlertid 
rukket å få på vingene acro-teamet fra F-86F 
perioden, Flying Jokers. Acro-teamet fikk ikke 
fløyet mye acro flyvning da mesteparten av tiden 
gikk med til å gjøre seg kjent med det nye flyet.
Fra våren 1963 besto teamet av fire fly under 
ledelse av kaptein Per Brath.  Høsten samme år 

ble teamet utvidet til fem fly, nå under ledelse av 
major Petter L. Nissen. F-86K flyene i dette acro-
teamet hadde ingen spesiell merking. Høsten 
1964 ble acroteamet til 332 skvadron lagt ned

F-
F-86K AH-C Ser.no. 54-1306 i 1963. Flyet ble ut utrangert 12.07.1967 og hugget



Standard utseende på 332 skvadron sine fly. Kun avdelingskode og avdelingsmerke med rød 
bakgrunn på halen. Det varierer en del om flyene hadde avdelingsmerke på halen eller ikke

332 Skvadron profiler

En variasjon på utseende på 332 skvadron sine fly. Her med AIM-9B rakett montert



332 Skvadron Bilder

F-86K AH-C Ser.no. 54-1306 i 1963. Flyet ble ut utrangert 12.07.1967 og hugget

F-86K AH-E Ser.no. 54-1302 i 1963. Flyet totalhavererte 27.07.1965 utenfor Bodø i en kollisjon 
med RI-J. Da hos 334 Skv som RI-I



F-86K AH-G Ser.no. 54-1248 i 1963. Flyet alvorlig skadet 27.07.1965 utenfor Bodø i en kollis-
jon med RI-I. Da hos 334 Skv som RI-J. Overført til flyteknisk skvadron Bodø

F-86K AH-D Ser.no. 54-1268 i 1963 - 1965. Flyet ble utrangert 13.07.1967 og hugget



F-86K AH-H Ser.no. 54-1236 i 1963 - 1964. Flyet totalhavererte 18.03.1964. Flyet fikk motor-
vansker med kraftige vibrasjoner. Pilot valgte å skyte seg ut. Flyet eksploderte kort tid etter i 
luften i området Hakadal nord for Oslo

F-86K AH-E Ser.no. 54-1302 i 1963. 



334 Skvadron 1960 - 1967

Konvertering av 334 skvadron 
fra F-86F til F-86K Sabre startet 
i april 1960. Avdelingens siste F-
86F ble avlevert denne måneden. 
Det tekniske personell ble sendt 
til LTS på Kjevik for å gjennomgå 
typekurs på F-86K. Flygerne fikk 
en ukes teknisk opplæring på 

flytypen samme sted, før de fortsatte ved 337 
og 339 skvadron på Gardermoen for utsjekk.  
Skvadronens to første F-86K ankom Bodø den 
20. august, og innen utgangen av måneden 
hadde avdelingen nesten nådd planoppsetningen 
med 12 av 14 fly. Skvadronen skulle opprettholde 
en 15 minutters beredskap med to fly samt to i 
reserve.  Den kalde krigen var på det kaldeste på 
denne tiden, og det ble derfor opprettholdt bered-
skapsflighter på så vel Bardufoss som Banak. 
Skvadronens hovedoppgave var avskjæring av 
fiendtlige fly og beredskapen var derfor på et høyt 
nivå. 
I oktober 1962 ble 339 skvadron flyttet til samme 
område på Bodø flystasjon som 334, og det ble 
derfor et nært samarbeid mellom de to skvadro-
nene.  Fra påsken 1963 ble skvadronenes 
tekniske avdeling slått sammen og fortsatte som 

339 skvadron. Tilbake i 334 ble det kun 15 flygere 
og en administrasjonsoffiser.  I denne perioden 
ble de to avdelingene populært kalt for 33-mix.  
Denne ordningen ble bare midlertidig.  Allerede 
den 1. september samme år ble skvadronene helt 
slått sammen og fortsatte under betegnelsen 334, 
som var den eldste skvadron av de to. 

Fra sommeren 1965 ble det bestemt å danne 
et acro-team med fly og flygere fra 334 skvad-
ron.  Fire fly ble plukket ut og malt opp med røde 
halefinner og sideror. RI-A, RI-F, RI-W og RI-R. 
I tillegg ble også RI-Q malt opp med rød hale  
Navnet ble “Cola Red” og teamet deltok i en rekke 
flystevner i Nord-Norge.  Kaptein Olav Aamoth var 
teamleder frem til nedleggelsen høsten 1966. 

Den 19. juni 1967 ble siste “scramble” gjennom-
ført ved 334 skvadron og de fire siste flyene ble 
avlevert til Gardermoen den 14. juli samme år.  I 
forbindelse med overføringen ble det gitt en liten 
oppvisning over Ørland og Værnes, samt over 
Gardermoen før landingen der.          

Avdelingen konverterte nå til F-5A Fredom Fighter

F-86K RI-J Ser.no. 54-1248 334 Skv A Flight.  Flyet ble alvorlig skadet 27.07.1965 utenfor Bodø i en kollisjon med 
RI-I. Overført til flyteknisk skvadron Bodø



334 Skvadron profiler

Standard utseende på 334 skvadron sine fly. Kun avdelingskode med Bodø flash på halen. I 
tillegg avdelingsmerket med rød bakgrunn på halen. Det varierer en del om flyene hadde avdel-
ingsmerke og Bodø flash på halen eller ikke. Flyet her har i tillegg personlig emblem; Kim

Utseende på Cola Red Flyene. Rødt haleparti hvor Bodø flash og serienummer er outlinet



334 Skvadron bilder

F-86K RI-R Ser.no. 54-1281 i 1964. Flyet ble utrangert 18.12.1964 og hugget

F-86K RI-T Ser.no. 54-1334 i 1964. Flyet ble utrangert 05.06.1967 og lagret på Gardermoen. 
Senere brukt som delefly til restaureringer



F-86K RI-B Ser.no. 54-1271 i 1964. Flyet ble utrangert 20.10.1966 og hugget

F-86K RI-K Ser.no. 54-1251 i 1964 - 67. Flyet ble utrangert 14.07.1967 og hugget



F-86K RI-K Ser.no. 54-1251 og RI-C Ser.no 51-1320 i 1964. RI-K ble utrangert 14.07.1967 og 
hugget mens RI-C havarerte 05.03.1964 under landing på Andøya. Flyet ble avskrevet

F-86K RI-M Ser.no. 54-1262 i 1966. Havarerte under landing i Bodø 12.04.1966. Flyet ble så 
skadet at reparasjon ikke ble ansett som lønnsomt. Utrangert 12.04.1966 og hugget



F-86K RI-M Ser.no. 54-1262 i 1966. Her under berging etter buklandingen

F-86K RI-M Ser.no. 54-1262 i 1966. Her med gruppebilde før havariet



F-86K RI-N Ser.no. 54-1341. WFU 21.06.1966 og overført flyteknisk skv. Bodø p.g.a. tanklek-
kasje. Utrangert og hugget

F-86K RI-N Ser.no. 54-1341. Her i Cola Red farger



F-86K RI-R Ser.no. 54-1281 i 1964. Flyet ble utrangert 18.12.1964 og hugget

F-86K RI-W Ser.no. 54-1338. Flyet ble utrangert 13.07.1967 og hugget



F-86K RI-A  ukjent Ser.no. (enten 54-1294 eller 54-1313 eller 55-4890) Her i Cola Red farger

F-86K RI-Q Ser.no. 54-1287. Her i Cola Red farger. Utrangert 10.02.1967 og hugget



337 Skvadron 1955 - 1963

Den 1. januar 1955 gikk 337 
skvadron inn i en kortvarig hvile-
periode etter å ha fløyet Vampire 
siden opprettelsen den 22. mai 
1950.  Da F-86K skulle innføres 
ved to av Flyvåpnets skvadroner, 
ble 337 tatt ut som den første til 

å motta flytypen.  Skvadronen ble aktivisert på 
Gardermoen den 1. september 1955, nå som en 
allværs avskjæringsjager-skvadron.  De første F-
86K var ennå ikke ankommet fra Nord-Irland, og 
i ventetiden fikk 337 låne to T-33A av 718 skvad-
ron for å holde flyge-ferdighetene vedlike.  Den 
første F-86K, 2X-A serienr. 54-1251, kunne sette 
hjulene på stripa på Gardermoen mandag den 12. 
september 1955, etter en vellykket tur fra Belfast.  
Dagen etter fant den offisielle mottakelsen sted, 
med oppvisning av Captain Ray Renfro fra USAF 
i 2X-A.  Det varte helt til den 1. november 1955 
før en norsk flyger fikk prøve seg på flytypen, 
en ære som ble skvadronsjef major O. Harby til 
del.  Forsinkelsen i frem-driftsprogrammet for F-
86K skyldtes det dårligere flyværet på Østlandet 
denne høsten.  Etterhvert fikk alle flygerne ved 

skvadronen prøve seg, og den 17. november 
var samtlige med i overføringsprogrammet.  Fra 
amerikansk side ble to flygere stillet til disposisjon 
som instruktører den første tiden.  

En katastrofe rammet skvadronen den 10. mars 
1956.  Like før kl. 23.00 oppsto det brann i hangar 
3, som foruten fire fly inneholdt lager, verksteder, 
kontorer og oppholdsrom.  Selv iherdig innsats fra 
brannvesenet og stasjonens beredskaps-styrke 
klarte ikke å forhindre total ødeleggelse.  De fire 
totalskadde flyene i hangaren, ble senere erstattet 
av fire Fiat-bygde F-86K som ankom i løpet av 
juni 1957.  

Den 12. april 1956 kunne sjefen for Fly-våpnet, 
generalløytnant Birger Fr. Motz-feldt og sjefen 
for LKØ, generalmajor H.M.H. Jørgensen, in-
spisere skvadronen.  I anledning besøket kunne 
337 varte opp med en åtte-flys formasjon med 
innøvet program.  Ved neste oppvisning, den 3. 
juni samme år, gikk det nesten galt.  Skvadronen 
skulle egentlig ha deltatt på et stevne på Flesland 
flyplass ved Bergen med fem fly, men dårlig vær 
forhindret dette.  Som erstatning ble det bestemt 
at ett fly skulle delta. Løytnant Bjørn Hamnes med 

F-86K ZK-Q Ser.no.54-1270. Utrangert 01.08.1966 og overført flyteknisk skv. Bodø p.g.a. problemer med vinge-
boltene. Hugget. 



RI-C skulle lande for så å ta av med full motor-
styrke og etterbrenner.  Under den etterfølgende 
landingen skar flyet ut av banen og fortsatte utover 
et jorde.  Til alt hell ble hverken flygeren eller noen 
av tilskuerne skadd.    

I løpet av mars 1956 nådde skvadronen full styrke 
på 25 fly, og samtidig begynte også den påtenkte 
339 skvadrons fly å strømme til landet.  Resulta-
tet ble at 337 tok imot en lang rekke fly som var 
tiltenkt 339 og merket med kjenningsbokstavene 
SI.  Ved utgangen av mai 1956 var 337 skvadron 
derfor oppe i en styrke på hele 43 F-86K.  Den 
13. juli samme år ble 339 skvadron opprettet på 
Gardermoen og flyene ble fordelt mellom de to 
avdelingene.

I mai 1956 deltok 337 skvadron i sin første “Dano”-
øvelse.  Opplæring i bruken av flyets radar lå noe 
etter programmet, men takket være utlån av to “ra-
dar/gunnery in-structors” fra USAF kunne flygerne 
få nødvendig instruksjon.  

Skvadronens første totalhavari med F-86K skjedde 
den 27. juni 1956.  Like etter avgang fra Garder-
moen fikk løytnant Kjell Leistad motorvansker og 
måtte nødlande på et jorde ca. en km. sørvest 
for bane 20, det vil si 100 meter fra hovedveien 
mellom Gardermoen og Jessheim.  Takket være 
flygerens snarrådighet gikk det meste bra, men 
flyet tok fyr og brant helt opp.  Leistad kom seg ut 
med tilsynelatende mindre skader.  Senere førte 
en skadd rygg til et lengere syde-husopphold.

Den 13. juli var det sjefsskifte, idet major Kaare 
Thue overtok etter O. Harby. En større begivenhet 
fant imidlertid sted den 7. desember 1956.  Da 
kunne “Mach-busters Club” stiftes på Garder-
moen.  Eneste kvalifikasjon for å bli medlem var 
at man hadde passert lydmuren med Sabre.  En 
del av opptaksprøven var imidlertid fortæring av 
Mack-øl i større kvanta.   

Våren 1957 skulle 337 skvadron igjennom sin 
første skyteperiode på Sola.  I puljer ble flyene 
overført dit fra den 6. mai.  Skytingen ble visstnok 
ingen ubetinget suksess, men ga likevel et godt 
erfaringsgrunnlag.  Under skytetreningen deltok 
skvadronen også i øvelse “Vigilant”, hvor det ble 
anledning til avskjæring av angripende britiske 
Canberra og Valiant bombefly.  Skvadronen var 
tilbake på Gardermoen den 22. juni.  

I løpet av september deltok skvadronen i de to 
øvelsene “Counterpunch” og “Blind Eye”, noe 
som bl.a. medførte deployeringer til Torp flys-
tasjon.  Under opphold på Torp skjedde et uhell 
som lett kunne fått alvorligere følger.  Løytnant 
Arne Grønland var oppe i ZK-Y, som en del av 
en to-flys formasjon for å avskjære fire danske 
F-84G Thunderjet.  Plutselig merket han kraftige 
vibrasjoner i flyet og synkende oljetrykk.  Etter 
kort tid stanset motoren helt og Grønland så ingen 
annen utvei enn å skyte seg ut.  Mens han hang i 
fallskjermen på vei ned så han at flyet svingte og 
kom mot ham.  Heldigvis bommet flyet og styrtet i 
en åskam ved Bjørkeset gård, ca. 4 km nordvest 

F-86K ZK-V Ser.no.54-1284. Utrangert 07.09.1964 og hugget.



for Lyngdal.  Løytnant Grønland landet uskadd og 
ble plukket opp av et rednings-helikopter etter ca. 
1 1/2 time.  

Sommeren 1958 skulle bli svart for 337 skvad-
ron.  Den 16. juni omkom sersjant Bjørn Winge 
da motoren på ZK-K kom i brann bare et minutt 
etter avgang fra Gardermoen.  Han forsøkte å 
nødlande flyet ved Haga gård i Ullensaker, ca. åtte 
km sørøst for flyplassen, men traff et skogholt slik 
at flyet eksploderte.  Bare en drøy måned senere, 
den 27. juli, ble skvadronen rammet av nok en 
dødulykke.  Fenrik Otto Karsten Nyhus hadde 
nettopp forlatt rullebanen under avgang fra Gard-
ermoen da det oppsto brann i motoren.  
Den voldsomme varmeutviklingen førte til at 
motoren brant fullstendig opp i løpet av 10 - 12 
sekunder.  I den lave høyden hadde ikke flygeren 
noen sjanse til å komme seg ut.  Fly og flyger 
styrtet i bakken i Røglerdalen bare en kilometer 
sør for Gardermoen.  En spesiell granskningskom-
misjon ble nedsatt for å klarlegge årsaken til disse 
to ulykkene.  I påvente av kommisjonens utfall 
ble alle F-86K satt på bakken en kortere periode.  
I ventetiden fikk 337 skvadron låne et par T-33.  
Kommisjonen kom frem til at det var nødvendig 
å installere Martin-Baker  utskytningsseter i sam-
tlige F-86K Sabre, noe som lenge hadde stått på 
ønskelisten.  Med slike seter hadde flygerne i de 
to ulykkesflyene kunnet skutt seg ut i bakkehøyde 
og kommet fra det med livet i behold.  Flyforbudet 

ble opphevet den 12. august og allerede den 21. 
samme måned kunne ZK-S (54-1276) flys fra 
Gardermoen til England for prøveinstallasjon av 
Martin-Baker sete.   Disse prøvene falt heldig ut 
og alle F-86K fikk slike seter etter hvert som de 
var inne til rutinemessig overhaling i regi av FvFK 
(LFK) på Kjeller.  Hele programmet var avsluttet i 
januar 1960.  

I april 1959 deltok 337 skvadron i øvelse “Top 
Weight”, noe som innebar nye deployeringer til 
Torp.  

Fra oktober 1960 ble 337 eneste jagerskvadron 
tilbake på Gardermoen i det 339 flyttet til Bodø.   
Det var først i juni året etter at 337 igjen fikk sel-
skap, da 332 skvadron flyttet fra Rygge til Gard-
ermoen med sine F-86F.  I november 1962 skulle 
332 begynne sin konvertering til F-86K, men de 
første flyene ble ikke overtatt før i januar 1963, de 
aller fleste fra 337 skvadron.    

Med en planoppsetning på bare 12 F-86K, fort-
satte 337 sine siste måneder som selvstendig jag-
erskvadron.  Den 1. september 1963 ble 337 slått 
sammen med 332 skvadron og fortsatte under 
betegnelsen 332, den mest tradisjonsrike av de to 
avdelingene.     

F-86K ZK-R Ser.no.54-1271. Her ved et større havari 14.01.1958 under landing på Gardermoen. Utrangert 
20.10.1966. Fløyet til Gardermoen 20.03.1967 og hugget. 



337 Skvadron profiler

Standard utseende på 337 skvadron sine fly. Kun avdelingskode. Senere med avdelingsmerke 
med rød bakgrunn på halen.

I løpet av perioden hos 337 skvadron fikk flyene påmalt haikjeft foran på flyet. Her med avdel-
ingsmerke på rød bakgrunn. I tillegg har flyet personlig merking på siden



337 Skvadron Bilder

F-86K 2X-C Ser.no. 54-1248. Bildet er tatt rundt 1955. Større haveri som RI-J 27.07.1965 hos 
334 skv

F-86K 2X-A Ser.no. 54-1251. Større havari 25.09.58. Utrangert 14.07.67 og hugget.



F-86K ZK-D Ser.no. 54-1243 mellom 1955 og 1960. Flyet tar av her med hjelperaketter. Flyet 
totalhavarerte 20.04.1963. Flygeren omkom

F-86K ZK-A Ser.no. 54-1251. Større havari 25.09.58. Utrangert 14.07.67 og hugget.



F-86K ZK-D Ser.no. 54-1276 Større haveri under take off 29.11.1960. Flyet totalhavarerte 
15.10.1965. og havnet i sjøen. Pilot skjøt seg ut

F-86K ZK-F Ser.no. 54-1247 Flyet totalhavarerte 31.10.1962 og havnet i sjøen. Pilot skjøt seg 
ut



F-86K ZK-G Ser.no. 55-4884. Større havari 14.04.1964 flyet ble sterkt skadet i en brann mens 
det sto på bakken under en motorkjøring. Feil i motoren

F-86K ZK-A Ser.no. 54-1251



F-86K ZK-Q Ser.no.54-1270 og ZK-M Ser.no. 54-1267. ZK-Q ble utrangert 01.08.1966 mens 
ZK-M ble utrangert i 1967

F-86K ZK-P Ser.no. 54-1262. Utrangert 12.04.66 og overført Flyteknisk skv. Bodø og hugget.



F-86K ZK-X Ser.no. 54-1287. Utrangert 10.02.1967 og hugget.

F-86K ZK-Y Ser.no. 54-1289. Totalhavarerte 20.09.1957. Flyet styrtet i en ås ved Bjørkeset 
gård 4 km nordvest for Lyngdal. Pilot skjøt seg ut



F-86K ZK-Z Ser.no. 54-1290. Utrangert 14.07.1967. Ble lagret på Gardermoen flystasjon. 

F-86K ZK-2. Ser.no. 55-4884. Større havari 14.04.1964 flyet ble sterkt skadet i en brann mens 
det sto på bakken under en motorkjøring. Feil i motoren 



F-86K ZK-A. Ser.no. 54-1251. Utrangert 14.07.67 og hugget.

F-86K ZK-H. Ser.no. 54-1341. WFU 334 skv. 21.06.66 og overført flyteknisk skv. Bodø p.g.a. 
tanklekkasje. Utrangert og hugget.



339 Skvadron 1956 - 1963

F-86K  fra 339 skv på Bodø sommeren 1963. SI-Z Ser.no. 54-1231 er første produserte F-86K

Skvadronen ble opprettet på 
Gardermoen den 13. juli 1956 
som den andre av de to planlagte 
F-86K skvadronene. De fleste 
av flyene var da allerede ankom-
met til landet og var blitt fløyet 
og vedlikeholdt av 337 skvadron.  
Samarbeidet med 337 var naturlig 

nok svært nært i den første perioden.  I oktober 
1956 ble skvadronen erklært operativ og hadde 
ved utgangen av måneden hele 26 F-86K, én 
mer enn planoppsetningen på 25 fly.  I mai 1957 
ble skvadronen tildelt oppgaven med å fly hjem 
fire Fiat-bygde F-86K fra Torino i Italia.  Disse var 
erstatningsfly for de fire som gikk med i den store 
hangarbrannen på Gardermoen året i forveien.  
Under ledelse av kaptein Wølner, var flighten klar 
for avgang fra Torino den 1. juni.  De øvrige fly-
gerne var løytnant Haugen og fenrikene Framhus 
og Engelund, alle fra 339 skvadron.  Noen av fly-
ene hadde ikke vært i luften på 38 dager, men det 
ble ikke gitt tillatelse til prøveflyging.  Kursen ble 
derfor satt direkte mot den amerikanske flybasen 
Landstuhl i Vest-Tyskland.  Da flighten gikk ned 
over Landstuhl, meldte plutselig fenrik Engelund 

at han mistet motorkraft på sitt fly og at all reaks-
jon på gasshåndtaket var borte.  Han gikk straks 
over på nødsystemet med gasshåndtaket i tom-
gangsstilling, og fikk da umiddelbart 1000 grader i 
utblåsningsrøret.  Kaptein Wølner beordret Enge-
lund til straks å lande med innlegg direkte fra der 
han var.  Dette gikk bra, og de øvrige tre flyene 
kunne lande like etter.  Den høye temperaturen 
i utblåsningsrøret førte til at motorens turbinhjul 
måtte skiftes, en reparasjon som var beregnet 
å ta et par dager.  Wølner og Framhus fortsatte 
derfor til Gardermoen den 3. juni, bare Haugen og 
Engelund ble igjen på Landstuhl.  Det viste seg at 
reparasjonsarbeidene ble langt mer omfattende 
enn først antatt.  Etter svært god hjelp fra manns-
kapene ved 86th Field Maintenance Unit på Land-
stuhl, kunne de to norske flyene forlate basen den 
13. juni.  Samme dag fortsatte de til Soesterberg 
i Nederland og dagen etter gikk turen via Karup 
til Gardermoen.   Flyene ble fordelt med to hver til 
337 og 339 skvadron.   

Fra den 18. november 1957 lå skvadronen på 
Sola for de obligatoriske skyte- og bombeøv-
elsene.  



Etter hvert som antallet F-86K ble redusert på 
grunn av uhell, ble det fra september 1959 be-
stemt å redusere oppsetningen på hver F-86K 
skvadron til 20 fly.  Til sammenlikning kan nevnes 
at F-86F skvadronene fra samme tidspunkt fikk sin 
oppsetning redusert til bare 16 fly.  Dette var det 
definitive farvel til det amerikanske mønster med 
25 fly i hver jagerskvadron.  

Den 8. april 1960 bestemte Luftforsvarets over-
kommando at 339 skvadrons standkvarter skulle 
endres fra Gardermoen til Bodø med effekt fra den 
1. september samme år.  På ettersommeren var 
det først rutinemessig skyte- og bombeøvelser på 
Sola, men straks etter hjemkomsten skulle flyttin-
gen ta til.  Av forskjellige årsaker ble det hele noe 
forsinket, og det var ikke før den 24. november at 
flyene ble overført til Bodø.   

I mellomtiden var flyene malt opp med en pil på 
begge sider av skroget og et rødt belte rundt hele 
skroget bak cockpit.  Pilen skulle symbolisere 
Odins spyd “Cogne” og beltet var Tors styrkebelte.  

Fra april 1963 ble 339 skvadron flyttet sammen 
med 334 på Bodø hovedflystasjon.  I denne 
perioden ble fly og flygere brukt om hverandre og 
den felles avdelingen ble gjerne kalt 33-mix.  Den 
1. september samme år ble avdelingene helt slått 
sammen og fortsatte som 334 skvadron.  Dette 
var samtidig slutten på 339 skvadrons æra som 
jagerflyskvadron.       

F-86K SI-C Ser.no. 54-1300. Større landingsuhell på Flesland 03.06.1956. Utrangert og hugget 
i 1967



339 Skvadron profiler

I 1960 ble flyene påmalt en pil og en rød/gul stripe over ryggen og over halen. Motivet/ideen 
kom i fra avdelingsmerket. Avdelingsmerket på gul bakgrunn på halen. Ingen registreringsnum-
mer påmalt på dette flyet

Standard tidlig utseende på 339 skvadron sine fly. Kun avdelingskode. 



Da flyene flyttet til Bodø, ble merkene på halen byttet ut med Bodø flash og avdelingsmerket på 
hvit bakgrunn

Et dårlig bilde som viser det andre skjemaet 339 skvadron brukte på flyene sine



339 Skvadron Bilder

F-86K SI-D Ser.no. 54-1303. Totalhavarerte 24.05.1964. Flyet traff fjellveggen ved Djupfesttind i 
Lødingen i ca. 2050 ft. høyde. Pilot omkom

F-86K SI-E Ser.no. 54-1304. Totalskadd ved brann 26.05.1966.



En rekke av 334 skv sine F-86

F-86K SI-C Ser.no. 54-1300. Her ved landingsuhellet på Flesland 03.06.1956. 



F-86K SI-J Ser.no. 54-1312. Totalhavarerte 20.01.1962. Flyet falt ned i sjøen i Nordfjord, ca. 
200 m ut for Langnesvik på Sandhornøy, ca. 16 km sør for Bodø flystasjon. Pilot skjøt seg ut

F-86K SI-L Ser.no. 54-1318. Totalhavarerte på Gardermoen 23.03.1957.



F-86K SI-L Ser.no. 54-1298. SI-M havarerte under formasjonsavgang fra Twenthe flyplass i 
Nederland

F-86K SI-L Ser.no. 54-1298. 



Formasjon av 334 skv sine F-86K 

334 skv sine F-86K på rekke



334 skv sine F-86K på rekke

F-86K SI-P Ser.no. 54-1319 og 54-1287 merket kun med bokstaven X. Muligens rester av den 
gamle merkingen ZK-X 



F-86K SI-R Ser.no. 54-1324. Totalhavarerte 30.06.1966. Flyt gikk i bakken nær Banak mens 
pilot skjøt seg ut

F-86K SI-R Ser.no. 54-1324. 



 

North American F-86K Sabre i Luftforsvaret 1955-1967. 
Listen er sammensatt av Bjørn Hafsten 25.05.2001 med stor hjelp fra Per Jarle Sogn. 
 

Type 
C/n 

Ankom fra 

USAF 
Ser.no 

Til Norge Flytid ved 
ankomst 

Norsk tjeneste Avskrevet Flytid Diverse anmerkninger 

F-86K-13-
NF 
213-001 
SACA, 
Brindisi, 
Italia 

54-1231 27.01.60 194:10 27.01.60 339 skv. SI-I 
                              SI-N  
16.01.61 334 skv. RI-N 
13.03.62 LFK, G.moen. 
02.05.62 334 skv. RI-Z 
    .    .63  33mix    SI-Z 
07.01.64 LFK, G.moen. 
17.03.64 334 skv. RI-Z 

03.06.64 853:10 Ved overleveringen til 334 skv. var flytiden satt til 
0:00. 
Totalhavarerte 24.05.64.  To F-86K fra 334 skv., RI-
Z og RI-D, skulle fly fra Bardufoss til Bodø for 
bytting av beredskapspersonell på Bardufoss.  På 
veien sørover tvang skydekket flyene ned i 300 - 
500 ft. og sikten var under 4 km.  Under en høyre 
sving i stigning med etterbrenner, traff begge fly 
fjellveggen ved Djupfesttind i Lødingen i ca. 2050 ft. 
høyde.  Flygeren i RI-Z, løytnant Jan Ole Sundby, 
omkom. 

F-86K-13-
NF 
213-002 
Fra Belfast 

54-1232 14.09.56 41:45 14.09.56 339 skv.  SI-X 
13.04.59 LFK, G.moen 
06.05.59 339 skv.  SI-H 
01.09.63 334 skv.  RI-H 
10.04.66 LFK, G.moen 

18.08.67 1920:0
0 

Martin Baker sete montert 16.06.59.   
Utrangert 10.04.66. Hugget. 

F-86K-14-
NF 
213-003 
Fra Belfast 

54-1233 05.10.56 147:40 05.10.56 339 skv.  SI-1 
                               SI-E 
                               SI-L 
09.09.63 334 skv.  RI-L 
                                

08.01.64 1266:2
0 

Martin Baker sete montert 10.06.59. 
Uhell 24.04.61.  SI-L hadde drevet skyting mot 
luftmål på Sveinsgrunnen skytefelt og var på vei 
tilbake til Andøya flystasjon etter problemer med 
brennstoffsystemet.  I nærheten av flystasjonen 
foretok flygeren, løytnant Wolfgang Horn, et par 
simulerte angrep mot en skipatrulje.  Under det 
andre angrepet kom flyet for lavt og tok nedi snøen 
med begge droptanker og den ene ble revet av.  
Horn foretok like etter en normal landing på Andøya.  
Flyets gangtid ved uhellet var 749:50.   
Totalhavarerte 31.12.63.  RI-L skulle utføre 
avskjæringsøvelser i 25.000 ft. høyde sammen med 
en annen F-86K fra 334 skv.  De avsluttet selve 
øvingsprogrammet og var i siste del av innlegget for 
landing, da flygeren på RI-L plutselig mistet 
motorkraft.  Lavt skydekke hadde ført til at flyet bare 
lå 1000 ft. over bakken.  Flyet ble rettet opp og 
flygeren, fenrik Helge Ernst Rasch, fikk skutt seg ut 
og landet i fallskjermen med lettere skader på Lille 
Hjartøy.  Flyet traff en bratt fjellvegg på sørsiden av 
Store Hjartøy, ca. 5 km nordvest for Bodø.   

F-86K-14-
NF 
213-004 
Fra Belfast 

54-1234 05.10.56 87:45 05.10.56 339 skv. SI-I 
24.01.62 Vedl.skv. Bodø 
02.04.62 LFK, G.moen 

03.05.62 847:15 Martin Baker sete montert 31.08.59. 
Totalhavarerte 18.01.62.  Umiddelbart etter å ha tatt 
bakken på bane 08 på Bodø flystasjon etter en GCA 
innflyging, skar SI-I utover banekanten, passerte 
over en 1 m høy brøytekant og kolliderte med 1/3-
merket på siden av banen.  Årsaken var 
materiellsvikt i venstre understelleslegg som brakk 
da flyet tok bakken.  Flygeren, løytnant Arne 
Skyttersæter, kom uskadd fra havariet.   

F-86-K-14-
NF 
213-006 
Fra Belfast 

54-1236 14.09.56 102:25 14.09.56 337 skv. 2X-L 
                              ZK-L 
21.01.63 332 skv. AH-H 

24.03.64 1702:0
0 

Martin Baker sete montert 30.09.59. Sidewinder 
montert 21.04.60. 
Større havari 27.11.61 som ZK-L ved flytid 1081:55.  
Under en prøvetur med ZK-L merket flygeren at 
motorkraften ble redusert samtidig som 
brannvarslingslyset for haleseksjonen kom på.  Flyet 
var da ca. 15 naut.mil sør for Gardermoen.  Etter en 
nødlandingsrunde landet flyet på Gardermoen.  
Flygeren, kaptein Dagfinn Blomli (Flytryggingsoffiser 
ved ops.gruppen på Gardermoen) var uskadd, men 
flyet hadde store hull i haleseksjonen og i motorens 
utblåsningsør som tydet på gjennombrenning med 
høy temperatur.   
Totalhavarerte 18.03.64.  Tre F-86K fra 332 skv. var 
på retur tilbake til Gardermoen etter skyteøvelser på 
Skagerakfeltet, da AH-H fikk alvorlige motorvansker 
med kraftige vibrasjoner og indikasjon på brann.  



 
Flygeren, løytnant Eivind Aase, foretok en vellykket 
utskytning og landet uskadd i fallskjermen ved 
Bråten gård i Hakadal nord for Oslo.  Flyet 
eksploderte i luften kort etter utskytningen og delene 
spredt ut ver et stort område ved Måsjøen, ca. 7 km 
vest for Hakadal stasjon.   

F-86K-15-
NF 
213-010 
Fra Belfast 

54-1240 05.05.56 105:50 05.05.56 337 skv. ZK-G 29.07.58 254:05 Totalhavarerte 21.07.58.  I avgangsøyeblikket eller 
umiddelbart etter, kom motoren på ZK-G i brann og 
brant opp i løpet av 10-12 sekunder.  Flyet styrtet i 
bakken ca. 1000 m sør for Gardermoen i 
Røglerdalen i Nannestad.  Flygeren, fenrik Otto 
Karsten Nyhus, omkom.  

F-86K-15-
NF 
213-011 
Fra Belfast 

54-1241 14.09.56 87:35 14.09.56 337 skv.  ZK-C 
                               ZK-G 
                               ZK-T 
01.09.63 332 skv.  AH-T 
25.08.64 LFK,  G.moen 
02.10.64 334 skv.  RI-2 
10.02.67 LFK,  G.moen 

18.08.67 1871:0
0 

Større uhell på Sola 26.02.58.  Brann i vinger og 
kropp.   
Martin Baker sete montert 05.10.59.   
Uhell på Sola 04.04.62 som ZK-G.  Nødlandet på 
grunn av motorkutt og tok bakken 65 m fra terskelen 
til bane 36.  Begge hovedhjul punkterte men 
flygeren klarte å holde ZK-G på banen.  Total 
gangtid 990:10.   
Utrangert 10.02.67.  Brukt til øvelser ved Hærens 
ABC-skole på Hvalsmoen.  Hugget ca. 1980.   

F-86K-15-
NF 
213-012 
Fra Belfast 

54-1242 22.09.55 14:25 22.09.55 337 skv.  2X-B 
                              ZK-B 

21.04.56 78:45 Totalskadd ved hangarbrann på Gardermoen 
10.03.56. 

F-86K-15-
NF 
213-013 
Fra Belfast 

54-1243 19.10.55 18:00 19.10.55 337 skv.  2X-D 
                              ZK-D 
18.08.60 334 skv.  RI-K 
 

29.04.63 1241:1
5 

Martin Baker sete montert 29.10.59.  Sidewinder 
montert 26.04.60. 
Totalhavarerte 20.04.63.  En formasjon på to F-86K 
fra 334 skv., RI-A og RI-K, tok av fra Bodø flystasjon 
for avskjæringsøvelser i 28.000 ft.  En drøy time 
etter avgang og under TACAN «let-down» med 
flyging i skyer, traff begge fly en bratt fjellside ved 
Glombreen i Meløy.  Begge fly ble knust.  Flygeren 
på RI-K, løytnant Arne Erik Røed, omkom. 

F-86K-15-
NF 
213-015 
Fra Belfast 

54-1245 19.10.55 15:00 19.10.55 337 skv.  2X-E 
                              ZK-E 
01.09.63 332 skv.  AH-S 
18.06.64 334 skv.  RI-3 
23.06.64 334 skv.  RI-Z 
31.08.66 Vedl.skv.Bodø 

18.08.67 1697:1
5 

Mindre havari 20.12.60.  Under en treningsflyging 
buklandet flyet under landing på Gardermoen.  På 
grunn av isdekket rullebane ble skadene på flyet 
små.  Flygeren, løytnant Jan-Erik Lie, var uskadd.  
ZK-E hadde ved havariet en gangtid på 525:40.   
WFU 334 skv. 31.08.66 og overført flyteknisk skv. 
Bodø p.g.a. tanklekkasje.  Lagret på Bodø 
flystasjon. 
Lagret ved Luftforsvarsmuseet i Bodø.  Restauret av 
334 skv. i 1980 som RI-Z.   

F-86K-15-
NF 
213-017 
Fra Belfast 

54-1247 19.10.55 15:40 19.10.55 337 skv.   2X-F 
                               ZK-F 

01.12.62 1284:2
0 

Martin Baker sete montert 17.06.59. 
Uhell 05.09.61 da flyets høyre vinge traff slepemålet 
under øvelsesskyting på Utsira skytefelt. 
Totalhavarerte 31.10.62.  ZK-F var nr.3 i en tre-flys 
formasjon som tok av fra Sola for luftmålskyting på 
Utsira skytefelt.  Et par minutter etter avgang merket 
flygeren at motorkraften avtok dramatisk.  Han 
svingte for å gå tilbake til Sola og fikk styrt unna en 
tettbebyggelse foran flyet.  Over Hafrsfjord skjøt 
flygeren, løytnant Geirmund Rikard Omland, seg ut i 
400 ft. høyde og med nær steilefart på flyet.  Flyet 
fortsatte i en bue og traff sjøen sør for Lille Prestøy i 
Hafrsfjord.  Omland landet uskadd inne på land.   

F-86K-15-
NF 
213-018 
Fra Belfast 

54-1248 22.09.55 13:00 22.09.55 337 skv.   2X-C 
                               ZK-C 
                               ZK-J 
14.01.63 332 skv.  AH-G 
20.04.64 334 skv.  RI-S 
                               RI-J 
14.07.67 LFK, G.moen. 

17.01.68 2017:0
0 

Martin Baker sete montert 19.10.59.  Sidewinder 
montert 25.04.60. 
Større uhell 06.11.63.  AH-G fløy som nr. 2 i en fire-
flys formasjon fra 332 skv. som returnerte til Sola 
etter våpenflyging på Revtangen.  Under landing fra 
nord kom flyet for lavt og kolliderte med en av 
stolpene til innflygingslysene.  Høyre vinge ble sterkt 
skadd men landingen gikk forøvrig normalt..  
Flygeren, løytnant Hans Peter Röder, var uskadd.   
Større uhell 27.07.65. Under øvelser i tett 
formasjon, kolliderte to  
F-86K, RI-I og RI-J, på toppen av en «wingover» i 
18.000 ft. ca. 26 naut.mil vest for Bodø flystasjon.  



 
RI-I ble så skadet at flygeren, fenrik Ragnar Gunnar 
Folven,  valgte å skyte seg ut.  Han landet uskadd i 
sjøen og ble plukket opp etter noen få minutter.  
Hans vingmann, løytnant Svein Flotten i RI-J, klarte 
å foreta en vellykket landing på Bodø flystasjon med 
store skader på flyet.  Begge flygere var uskadd.  
Total gangtid for RI-J ved uhellet var 1832:20.   
WFU 334 skv. 21.06.66 og overført flyteknisk skv. 
Bodø.   

F-86K-17-
NF 
213-021 
Fra Belfast 

54-1251 12.09.55 15:10 12.09.55 337 skv.  2X-A 
                              ZK-A 
01.09.63 332 skv.  AH-L 
27.04.64 334 skv.  RI-K 
14.07.67 LFK, G.moen 

17.01.68 2277:0
0 

Større havari 25.09.58.  Under landing på 
Gardermoen etter en nattflyging, kom flyet for høyt 
inn da bremseskjermen ble utløst og flyet satte seg 
hardt ned slik at nesehjulet brakk.  Flyet forsatte ca. 
1600 m nedover rullebanen før det stanset.  Flyet, 
ZK-A, ble påført større skader i neseseksjonen.  
Flygeren, fenrik Eigil Bergh, varr uskadd. 
Martin Baker sete montert 10.10.59. 
Utrangert 14.07.67 og hugget. 

F-86K-17-
NF 
213-024 
Fra Belfast 

54-1254 19.10.55 13:50 19.10.55 337 skv.  2X-G 
                              ZK-G 

21.04.56 49:55 Totalskadd i hangarbrann på Gardermoen 10.03.56. 

F-86K-17-
NF 
213-028 
Fra Belfast 

54-1258 22.12.55 15:10 22.12.55 337 skv.  2X-    
                              ZK-  

21.04.56 45:00 Totalskadd i hangarbrann på Gardermoen 10.03.56. 

F-86K-17-
NF 
213-030 
Fra Belfast 

54-1260 22.12.55 13:25 22.12.55 337 skv.  2X-K 
                              ZK-K 

02.07.58 49:55 Totalhavarerte 16.06.58.  Etter en normal avgang 
fra Gardermoen uten etterbrenner for et 
rutinemessig øvelsestokt, meldte flygeren etter ca. 1 
minutt at «fire warning» lyset var på.  Med død 
motor forsøkte flygeren å nødlande ved Haga gård i 
Ullensaker, ca. 8 km sør-sørøst for Gardermoen.  
Nødlandingen foregikk i et skogholt og flyet 
eksploderte.  Flygeren, sersjant Bjørn Winge, 
omkom.  Fly og flyger tilhørte 337 skv.    

F-86K-17-
NF 
213-032 
Fra Belfast 

54-1262 14.03.56 9:45 14.03.56 337 skv.  2X-P 
                              ZK-P 
01.09.63 332 skv.  AH-P 
19.10.64 334 skv.  RI-M 
13.04.66 Vedl.skv.Bodø 

18.08.67 1918:0
0 

Martin-Baker sete montert 05.06.59.  Sidewinder 
22.03.60. 
Større havari 12.04.66.  Under GCA-innflyging til 
Bodø flystasjon var understellet ikke nede og låst.  
Flyet, RI-M, buklandet og stanset ca. 2000 ft. fra 
enden av banen med nesen delvis utenfor 
banekanten.  Under flytting av flyet ble det påført 
ytterligere skader.  Flygeren, fenrik Lars Kåre 
Granheim, var uskadd.  Fly og flyger tilhørte 334 
skv.  Flyets gangtid ved havariet var 1918:00.  Flyet 
var såpass skadd at reparasjon på dette tidspunkt 
ikke ble ansett som lønnsomt.    
Utrangert 12.04.66 og overført Flyteknisk skv. Bodø.  
Hugget. 

 
 F-86K-17-
NF 
213-035 
Fra Belfast 

54-1265 19.10.55 13:20 19.10.55 337 skv. 2X-H 
                              ZK-H 

21.04.56 19:00 Totalskadd i hangarbrann på Gardermoen 10.03.56. 



 
F-86K-17-
NF 
213-036 
Fra Belfast 

54-1266 22.12.55 13:45 22.12.55 337 skv. 2X-L 
                              ZK-L 

27.10.58 64:45 Større havari 21.08.56.  Etter avsluttet nattflyging 
skulle fenrik Lars Stene forta en GCA-landing på 
Gardermoen.  Landingen ble foretatt på bane 20 
med hjulene inne.  Flygeren var uskadd.  Det ble 
først antatt at flyet kunne repareres, men det ble 
kassert og avgitt til LTS, Kjvik for instruksjonsbruk.  
Flyttet til Lista flystasjon i september 1977 og 
montert på sokkel ved hovedporten.  Utlånt fra 
Forsvarsmuseet til Flyhistorisk Museum Sola.  
Demontert på Lista  18.05.85 og fraktet til Sola for 
restaurering.  Idag utstilt som ZK-L. 

F-86K-17-
NF 
213-037 
Fra Belfast 

54-1267 22.03.56 13:15 22.03.56 337 skv.  2X-M 
                              ZK-M 
01.09.63 332 skv. AH-M 
                              AH-H 
02.05.64 334 skv.  RI-L 
22.02.67 LFK, G.moen 

17.01.68 2208:0
0 

Uhell 03.09.59.  Under nattlanding på Gardermoen 
brakk nesehjulet på ZK-M og flyet fortsatte bortover 
rullebanen på hovedhjulene og nesen ca. 800 m før 
det stanset.  Flygeren, løytnant Jan Hognerud, var 
uskadd.   
Martin Baker sete montert 31.10.59. 
Utrangert og hugget. 

F-86K-17-
NF 
213-038 
Fra Belfast 

54-1268 22.12.55 13:05 22.12.55 337 skv. 2X-N 
                              PLN 
                              ZK-N 
01.09.63 332 skv. AH-D 
22.01.65 334 skv. RI-3 
13.07.67 LFK G.moen 

17.01.68 2406:0
0 

Martin Baker sete montert 08.10.59. 
Utrangert 13.07.67.  Hugget.   

F-86K-17-
NF 
213-040 
Fra Belfast 

54-1270 17.01.56 13:40 17.01.56 337 skv. 2X-Q 
                              ZK-Q 
12.09.63 332 skv. AH-Q 
10.09.64 334 skv. RI-4 
01.08.66 Vedl.skv.Bodø 

18.08.67 2055:1
5 

Martin-Baker sete montert 15.01.60. 
Utrangert 01.08.66 og overført flyteknisk skv. Bodø 
p.g.a. problemer med vingeboltene.  Hugget. 

F-86K-17-
NF 
213-041 
Fra Belfast 

54-1271 17.01.56 1625 17.01.56 337 skv. 2X-R 
                             ZK-R 
                             ZK-B 
23.01.63 332 skv. AH-J 
17.09.64 334 skv. RI-B 
20.10.66 Vedl.skv.Bodø 

17.01.68 1911:0
0 

Større havari 14.01.58.  Under landing på 
Gardermoen etter en GCI-flyging i en to-flys 
formasjon i ca. 40.000 ft., tok ZK-R bakken ca. 70 m 
foran bane 20.  Nesehjulet knakk sammen og flyet 
fortsatte på nesen 1200 m innover rullebanen.  
Flygeren, fenrik Trygve Henriksen, var uskadd.  
Martin-Baker sete montert 30.09.59.    
Utrangert 20.10.66.  Fløyet til Gardermoen 20.03.67 
og hugget. 

 
F-86K-17-
NF 
213-042 
Fra Belfast 

54-1272 17.01.56 17:40 17.01.56 337 skv. 2X-O 
                             ZK-O 
18.08.60 334 skv. RI-Q 
05.01.63 332 skv. AH-Z 
                             AH-A  
19.05.64 334 skv. RI-F 
14.07.67 LFK, G.moen. 

17.01.68 2216:0
0 

Martin-Baker sete montert 30.06.59. 
Utrangert 14.07.67.  Øremerket som 
instruksjonsmateriell uten motor for ABC-skoler. 

F-86K-17-
NF 
213-044 

54-1274 05.10.56 19:35 05.10.56 337 skv. 2X-4 
                              2X-H 
                              2X-U 

17.01.68 2088:0
0 

30.08.57 ZK-4 kolliderte med en traktor. 
Martin-Baker sete montert 30.09.59.  Sidewinder 
montert 25.03.60. 



 
Fra Belfast                               ZK-4 

                              ZK-I 
                              ZK-R 
22.08.60 334 skv. RI-G 
                              RI-T?  
12.07.67 LFK, G.moen. 

Utrangert 12.07.67.  Tildelt Oslo Yrkesskole (nå 
Sogn videregående skole) som læremateriell.  Flyet 
var da merket RI-G.  Overtatt av Forsvarsmuseet og 
lagret ved Flysamlingen på Gardermoen som RI-T. 

F-86K-18-
NF 
213-046 
Fra Belfast 

54-1276 17.01.56 14:05 17.01.56 337 skv. 2X-S 
                             ZK-S 
13.04.59 337 skv.ZK-D 
01.09.63 332 skv.AH-R 
06.05.64 334 skv. RI-Y 

26.10.65 1583:0
0 

Til England for prøvemontering av Martin-Baker sete 
21.08.58. Til LFK, Gardermoen 17.11.58.  Montering 
av Martin-Baker sete ferdig 31.03.59.  Sidewinder 
montert 18.04.60. 
Større havari 29.11.60.  ZK-D var nr. 2 i en tre-flys 
formasjon som skulle ta av fra Sola for skyting mot 
luftmål over Utsirafeltet.  Umiddelbart etter at 
bremsene var sluppet, skar flyet ut til høyre.  
Flygeren, løytnant Oddbjørn Gudbrandsrud, 
forsøkte to ganger å rette opp flyet, men etter ca. 
150 meter skar det ut fra rullebanen (bane 36) på 
høyre side.  Flyet fortsatte over bane 32 og 29 hvor 
nesehjulet ble slått av, fortsatte så over en taxebane 
før det stanset på gresset ca. 50 m på siden av 
rullebanen.  Det oppsto ikke brann i flyet og flygeren 
var uskadd.  Årsaken til havariet var av teknisk 
karakter.  Flyets gangtid ved havariet var 623:50. 
Totalhavarerte 15.10.65.  En formasjon på to F-86K 
fra 334 akv. tok av fra Bodø flystasjon for 
avskjæringsøvelser utenfor Bodø.  Etter ca. tre 
kvarter merket flygeren i RI-Y rystelser i flyet og en 
hvinende lyd.  Formasjonen avbrøt øvelsene og gikk 
inn for GCA-landing på Bodø.  Under nedstigningen 
øket vibrasjonene samtidig som oljetrykket sank til 
0.  Det kort tid etter et kraftig smell og ramlende 
metallyder fra motoren.  Flygeren, fenrik Siegfried 
Heinrich Hernes, valgte derfor å skyte seg ut.  Han 
landet i sjøen 1 ¾ naut.mil utenfor Bodø og ble 
plukket opp av en H-19 (HA-B) som lå i posisjon 
etter bare fire minutter.  Flyet styrtet i sjøen på 45 m 
dyp, bare 600 m fra der flygeren kom ned.  

 
 F-86K-18-
NF 
213-049 
Fra Belfast 

54-1279 13.02.56 16:55 13.02.56 337 skv. 2X-T 
                             ZK-T 

08.08.56 50:45 Totalhavarerte 27.06.56.  Like etter avgang fra 
Gardermoen fikk flygeren vasker med motoren og 
måtte nødlande på et jorde ca. 1 km sørvest for 
enden av bane 20 og 100 m fra hovedveien mellom 
Gardermoen og Jessheim.  Flyet begynte å brenne 
men flygeren, løytnant Kjell Leistad, klarte å komme 
seg ut med mindre skader.   

F-86K-18-
NF 
213-051 
Fra Belfast 

54-1281 13.02.56 14:50 13.02.56 337 skv. 2X-I 
                             ZK-I 
                             ZK-U 
14.01.63 332 skv. AH-I 
                             AH-L 
02.09.64 334 skv. RI-R 
                             RI-12 
18.12.64 LFK, G.moen 

03.12.64 1645:0
0 

Utrangert 18.12.64 og hugget. 



 
F-86K-18-
NF 
213-054 
Fra Belfast 

54-1284 13.02.56 16:00 13.02.56 337 skv. 2X-V 
                             ZK-V 
                             ZK-H 
                              SH  
01.09.63 332 skv.AH-U  
07.09.64 LFK, G.moen 

03.12.64 1898:0
0 

Større uhell under hard landing på Gardermoen 
06.02.58. 
Martin-Baker sete montert 22.10.59. 
Sidewinder montert 03.05.60. 
Utrangert 07.09.64 og hugget. 

F-86K-18-
NF 
213-055 
Fra Belfast 

54-1285 13.02.56 14:45 13.02.56 337 skv. 2X-W 
                             ZK-W 
                             ZK-J 
01.09.63 332 skv. AH-J 
                             AH-A  
02.09.64 LFK, G.moen 

03.12.64 1643:0
0 

Martin-Baker sete montert 31.05.59. 
Sidewinder montert 06.04.60. 
Utrangert 02.09.64 og hugget. 

F-86K-18-
NF 
213-057 
Fra Belfast 

54-1287 03.03.56 10:30 03.03.56 337 skv. 2X-X 
                             ZK-X 
01.09.63 332 skv. AH-W 
12.11.64 334 skv. RI-Q 
10.02.67 LFK 

18.08.67 2285:0
0 

Martin-Baker sete montert 24.10.59. 
Sidewinder montert 25.03.60. 
Utrangert 10.02.67 og hugget. 

F-86K-18-
NF 
213-059 
Fra Belfast 

54-1289 03.03.56 8:25 03.03.56 337 skv. 2X-Y 
                              ZK-Y 

15.10.57 204:40 Totalhavarerte 20.09.57.  To fly fra 337 skv. med 
ZK-Y som leder, ble beordret opp fra Torp 
flystasjon.  Etter å ha «angrepet» fire danske F-84G 
merket flygeren i ZK-Y kraftige vibrasjoner i flyet.  
Oljetrykket sank og kort tid etter stoppet motoren.  
Flygeren, løytnant Arne Grønland, skjøt seg ut og 
landet uskadd i fallskjermen.  Flyet styrtet i en ås 
ved Bjørkeset gård 4 km nordvest for Lyngdal.   

F-86K-18-
NF 
213-060 
Fra Belfast 

54-1290 14.03.56 11:15 14.03.56 337 skv. 2X-Z 
                             ZK-Z 
                             ZK-O 
01.09.63 332 skv. AH-O 
19.05.64 334 skv. RI-2 
23.06.64 334 skv. RI-D 
14.07.67 LFK, G.moen 

17.01.66 2132:0
0 

Utrangert 14.07.67.  Øremerket som øvingsfly uten 
motor for ABC-skoler.  Lagret på Gardermoen 
flystasjon.  Mangler instrumenter og motor. 

F-86K-18-
NF 
213-064 
Fra Belfast 

54-1294 19.04.56 9:00 19.04.56 339 skv. SI-A 
01.09.63 334 skv. RI-A  
                             RI-13 
02.10.64 LFK, G.moen 

03.12.64 1458:0
0 

Martin-Baker sete montert 30.04.59. 
Utrangert 02.10.64 og hugget. 

F-86K-18-
NF 
213-065 
Fra Belfast 

54-1295 03.03.56 9:30 03.03.56 339 skv. SI-B 
24.10.63 334 skv. RI-B  
18.09.64               RI-11 
11.11.64 LFK, G.moen. 

03.12.64 1598:0
0 

Martin-Baker sete montert 30.06.59. 
Utrangert 11.11.64 og hugget. 

F-86K-18-
NF 
213-068 
Fra Belfast 

54-1298 22.03.56 8:50 22.03.56 339 skv. SI-M 
01.09.63 334 skv. RI-M  
22.09.64               RI-14 

03.12.64 1573:0
0 

Martin-Baker sete montert 31.05.59 
Uhell 17.04.63.  SI-M havarerte under 
formasjonsavgang fra Twenthe flyplass i Nederland 
da det ene hovedhjulet punkterte.  Flygeren, 
løytnant Tor Bergstad, var uskadd. Flytid ved uhellet 
var 1250:40.   
Utrangert og hugget. 

F-86K-18-
NF 
213-070 
Fra Belfast 

54-1300 19.04.56 11:05 19.04.56 339 skv.  SI-C 
                               SI-G 
01.09.63 334 skv.  RI-G  
         .64                 RI-6 
15.06.67  LFK, G.moen 

17.01.68 2007:0
0 

Større uhell 03.06.56.  Under landing med SI-C på 
Flesland tok flyet bakken vel 13 meter foran 
banekanten.  Høyre bremseledning ble slått av og 
flyet skar ut på jordet 1100 m fra banekanten.  
Flygeren, løynant Bjørn H. Hamnes, var uskadd.   
Martin-Baker sete montert 03.09.59. 
Utrangert 15.06.67 men returnert til Bodø p.g.a. 
beredskap i.f.m. 6-dagerskrigen i Midt-Østen.  
Utrangert og hugget. 

F-86K-19-
NF 
213-072 
Fra  Belfast 

54-1302 14.03.56 8:40 14.03.56 339 skv. SI-G 
09.09.61 334 skv. RI-C   
11.01.63 332 skv. AH-E 
                             AH-G 
16.04.64 334 skv. RI-I 

09.08.65 1320:1
5 

Større havari 11.09.57.  SI-G fløy som nr. 2 i en to-
flys formasjon fra Gardermoen på en radartur.  Etter 
utført programm landet flyet 150 m inne på bane 29.  
Bremseskjermen ble utløst men virket ikke.  
Hjulbremsene virket nesten ikke og flyet fortsatte 
utfor enden av den regnvåte banen med god fart.  
Etter ytterligere 50 meter knakk nesehjulsleggen og 
flyet fortsatte enda noen meter før det stanset i 
gjerdet mot Hurdalsveien.  Flygeren, fenrik Jens 
Engelund, var uskadd.   
Martin-Baker sete montert 04.11.59. 
Totalhavarerte 27.07.65.  Under øvelser i tett 
formasjon, kolliderte to F-86K, RI-I og RI-J på 
toppen av en «wingover» i 18.000 ft. ca. 26 naut.mil 
vest for Bodø flystasjon.  RI-I ble så skadet at 



 
flygeren, fenrik Ragnar Gunnar Folven,  valgte å 
skyte seg ut.  Han landet uskadd i sjøen og ble 
plukket opp etter noen få minutter.  Hans vingmann, 
løytnant Svein Flotten i RI-J, klarte å foreta en 
vellykket landing på Bodø flystasjon med store 
skader på flyet.  Begge flygere var uskadd. 

 
F-86K-19-
NF 
213-073 
Fra Belfast 

54-1303 14.03.56 12:40 14.03.56 339 skv. SI-D 
01.09.63 334 skv. RI-D  

03.06.64 1454:3
0 

Martin-Baker sete montert 31.05.59. 
Totalhavarerte 24.05.64. To F-86K fra 334 skv., RI-
Z og RI-D, skulle fly fra Bardufoss til Bodø for 
bytting av beredskapspersonell på Bardufoss.  På 
veien sørover tvang skydekket flyene ned i 300 - 
500 ft. og sikten var under 4 km.  Under en høyre 
sving i stigning med etterbrenner, traff begge fly 
fjellveggen ved Djupfesttind i Lødingen i ca. 2050 ft. 
høyde.  Flygeren i RI-D, løytnant kaptein Ole 
Snersrud, omkom. 

F-86K-19-
NF 
213-074 
Fra Belfast 

54-1304 14.03.56 13:20 14.03.56 339 skv. SI-E 
01.09.63 334 skv. RI-E 

18.08.67 1689:4
5 

Større havari 23.06.58.  SI-E fløy som nr. 2 i en fire-
flys formasjon fra Gardermoen til Skrydstrup 
flystasjon i Danmark som første del av en «Step-
Out» tur.  Under skygjennomgang for landing kom 
flyet inn med unormal høy nese, lite motor og stor 
gjennomsynkning.  Ved forsøk på utflating steilet 
flyet og falt igjennom fra 2 - 3 m høyde.  Det traff 
bakken med venstre hjul som straks ble slått av.  
Venstre droptank eksploderte og falt av.  Flygeren 
klarte å holde flyet på banen med nesehjulsstyring 
og bremseskjermen.  Flyet ble påført større skader 
mens flygeren, fenrik Thor Weigner Heske, var 
uskadd.  Fly og flyger tilhørte 339 skv.  Flyets 
gangtid ved havariet var 257:45. 
Martin-Baker sete montert 30.04.59. 
Totalskadd ved brann 26.05.66.  Flyet skulle ta av 
fra Bodø i en formasjon på tre F-86K fra 334 skv. for 
å drive skyteøvelser på Skomværfeltet.  Da flyet 
hadde nådd en hastighet på 60-70 knop hørte 
flygeren et smell og flyet trakk over til høyre.  Han 
trodde flyet hadde punktert på høyre hjul og trottlet 
tilbake og avbrøt take-off.  Litt senere meldte tårnet 
at det var brann i flyet.  Flyet stanset rett utenfor 
tårnet og flygeren, fenrik Bjørn Terje Larsen, kom 
seg uskadd ut.  Brannen ble slukket etter kort tid.  
Både aktre skrog og motor var sterkt skadd av 
varmen og flyet ble foreslått kassert.   



 
WFU 26.05.66 og overført flyteknisk skv. Bodø. 
Hugget.  

F-86K-19-
NF 
213-076 
Fra Belfast 

54-1306 24.04.56 10:20 24.04.56 339 skv. SI-N 
10.01.63 332 skv. AH-C 
26.08.64 334 skv. RI-O 
12.07.67 LFK, G.moen. 

17.01.68 1647:0
0 

Større uhell 28.11.57.  Under etterfylling av oksygen 
på SI-N eksploderte en av flaskene med den følge 
at flyet ble sterkt skadd.  Det oppsto en mindre 
brann som raskt ble slukket.  Flyet sto på 
«scramble» på Sola flystasjon.  Det hadde ved 
uhellet logget 220:05.   
Utrangert 12.07.67 og hugget. 

F-86K-19-
NF 
213-079 
Fra Belfast 

54-1309 22.03.56 9:50 22.03.56 339 skv. SI-H 18.06.57 145:15 Totalhavarerte 29.05.57.  Flygeren skulle på en 
radartreningstur som et ledd i skvadronens vanlige 
øvingsprogram.  Like etter avgang oppsto det brann 
i motoren og det ble forsøkt med nødlanding på 
kryssningsfeltet mellom nord-sør og øst-vest 
banene.  Med svekket motorkraft i lav høyde tok 
flyet bakken med venstre vinge først og 
totalhavarerte.  Årsaken var materiellsvikt i en 
hydraulisk ledning som igjen førte til brann i 
motoren.  Flygeren, fenrik Hans Magne Jønsrud, 
omkom.   

 
F-86K-19-
NF 
213-082 
Fra Belfast 

54-1312 04.09.56 8:30 04.09.56 339 skv. SI-J 20.02.62 832:30 Martin-Baker sete montert 05.11.59.   
Totalhavarerte 20.01.62.  SI-J var lederfly i en to-flys 
formasjon på et kombinert kamera- og 
tavflygingstokt, da flyet plutselig kom inn i et ufrivillig 
ryggspinn.  Da flygeren, løytnant Bjørnar Johannes 
Vollestad, merket at han ikke fikk kontroll over flyet, 
valgte han på grunn av den lave høyden å skyte seg 
ut.  Flyet falt ned i sjøen i Nordfjord, ca. 200 m ut for 
Langnesvik på Sandhornøy, ca. 16 km sør for Bodø 
flystasjon.  Flygeren landet med mindre skader inne 
på land.   

F-86K-19-
NF 
213-083 
Fra Belfast 

54-1313 19.04.56 10:50 19.04.56 339 skv. SI-O 
10.01.63 332 skv. AH-D 
23.10.63 334 skv. RI-V 
                             RI-Y? 
07.10.64               RI-A 
14.06.67 LFK, G.moen 

17.01.68 2108:0
0 

Større havari 08.04.58.   
Martin-Baker sete montert 31.07.59 . 
Større havari 05.08.63.  Etter en navigasjonstur var 
flyet tomt for drivstoff da det kom inn for landing på 
Gardermoen.  AH-D ble satt ned midt på bane 02 og 
farten var for stor til at flygeren fikk bremset.  Flyet 
gikk i sikkerhetsnettet og ble påført større skader.  
Flygeren, løytnant Hans Petter Røder, var uskadd.  
Utrangert 14.06.67.  Egentlig utfaset 24.02.67, men 
returnerte til Bodø p.g.a. seks-dagers krigen i 
Midtøsten.  Tilhører Forsvarsmuseet og deponert 
ved Bardufoss flystasjon.  Restaurert av 339 skv. i 
1981.  Flyets haleparti kommer fra F-86K 54-1334. 

F-86K-19-
NF 
213-086 
Fra Belfast 

54-1316 22.03.56 7:35 22.03.56 339 skv. SI-K 
14.01.63 332 skv. AH-F 
16.10.64 334 skv. RI-V 
23.02.67 LFK, G.moen. 

17.01.68 1811:0
0 

Havari 23.02.59.  Etter fullført GCI-oppdrag 
returnerte SI-K sammen med en annen F-86K fra 
339 skv. til Gardermoen.  Under landingen ble SI-K 
satt ned i snøen ca. 160 m foran banekanten.  
Nesehjulet brakk men flyet fortsatte på hovedhjulene 



 
over bremsenettet og stoppet 1500 m fra 
landingspunktet.  Flygeren, løytnant Knut Mysen, 
kom ikke til skade.   
Martin-Baker sete montert 19.06.59. 
Utrangert 23.02.67 og hugget. 

F-86K-19-
NF 
213-088 
Fra Belfast 

54-1318 22.03.56 9:00 22.03.56 339 skv. SI-L 03.05.57 142:15 Totalhavari 23.03.57.  Etter avgang fra Gardermoen 
for en navigasjonstur til Sola, fikk flygeren, løytnant 
Arne Larsen, ikke opp understellet.  Han bestemte 
seg for å returnere for å bytte fly.  Under landingen 
på bane 02 på Gardermoen, klappet venstre 
understellslegg sammen da flyet berørte rullebanen.  
Det skar ut til venstre, støtte mot brøytekanten og 
ble slått over på ryggen.  Larsen ble skadd under 
havariet. 

F-86K-19-
NF 
213-089 
Fra Belfast 

54-1319 19.04.56 8:35 19.04.56 339 skv. SI-P 
01.09.63 334 skv. RI-P  

07.10.65 1891:4
0 

Martin-Baker sete montert 08.09.59. 
Totalhavarerte 25.09.65.  Oppdraget var en 
transittflyging fra Bodø via Ørland til Sola.  Etter 
avgang fra Ørland merket flygeren, major og 
skvadronsjef for 334 skv., Gunnar Wergeland, en 
eksplosjon i motoren etterfulgt av brent lukt.  Han 
bestemte seg for å gå til Vigra som nærmeste 
flyplass da en ny eksplosjon inntrådte.  Umiddelbart 
etter kom nok en eksplosjon og flygeren bestemte 
seg for å skyte seg ut.  Han ble noe skadd ved selve 
utskytningen og påført ytterligere skader under 
landing i svært ulendt terreng.  Flyet styrtet i 
Trollvann sør for Romsdalsfjorden og ca. 8 km fra 
det stedet flygeren landet.   

F-86K-19-
NF 
213-090 
Fra Belfast 

54-1320 19.04.56 7:00 19.04.56 339 skv. SI-Q 
                              SI-C  
09.10.63 334 skv. RI-C 

04.09.64 1447:0
5 

Martin-Baker sete montert 30.09.59. 
Større havari 05.03.64.  To f-86K fra 334 skv. var 
gitt oppdrag til å fly målflyging for en radarstasjon for 
kalibrering av denne.  Etter avsluttet oppdrag skulle 
flyene lande på Andøya.  Alt gikk normalt til flyene 
var nede på rullebanen som forøvrig varr svært 
glatt.  RI-C fikk en punktering på venstre hjul og 
begynte å skli over mot venstre.  Det skar ut fra 
rullebanen og havarerte ute i terrenget.  Det ble 
store skader på neselegg, høyre vinge, droptanker 
m.m.  Det viste seg at skadene var så omfattende at 
flyet ble avskrevet.   

F-86K-19-
NF 
213-094 
Fra Belfast 

54-1324 20.04.56 8:15 20.04.56 339 skv. SI-R 
01.09.63 334 skv. RI-R  

22.08.66 2033:2
0 

Martin-Baker sete montert 31.08.59 
Totalhavarerte 30.06.66.  Oppdraget var 
prosedyretrening for å gi flygelederen på Banak 
trening for lokal utsjekk.  To F-86K fra 334 skv. tok 
av fra Bodø og landet på Banak etter 1 time og 15 
minutter.  Under innflyging til Banak på den tredje av 
øvingsinnflygingene, stoppet motoren på RI-R på 
grunn av brennstoffmangel og flygeren måtte skyte 
seg ut.  Fenrik Arild E. Wehn reddet seg uskadd i 
fallskjermen mens flyet styrtet i bakken på nordsiden 
av Store Ikkasvann ved Porsangmoen.  Flygeren 
landet ca. 1 km fra havaristedet.   

F-86K-19-
NF 
213-096 
Fra Belfast 

54-1326 14.03.56 8:05 14.03.56 339 skv. SI-F 
17.08.60 334 skv. RI-D 
10.05.61 RI-F 
   .    .63  339 skv.  SI-V 

04.09.64 1129:2
0 

Martin-Baker sete montert 30.06.59. 
Større havari 17.07.63.  SI-V fløy som nr.2 i en to-
flys formasjon fra Bodø til Bardufoss med GCI-
avskjæringer og lavflyging underveis.  Under landing 
på Bardufoss klarte ikke flygeren, løytnant Ole 
Jørgen Ree Lindstad, å stoppe flyet på banen.  Det 
fortsatte utover banekanten og stanset først etter 
ytterligere 77 meter.  Nesehjulsleggen ble slått av og 
flyet påført sørre skader på neseseksjonen og 
droptankene.  Flygeren var uskadd.   Årsaken var 
dels svært vanskelige værforhold og feil bruk av 
bremseskjermen. Flyet ble kassert.    

F-86K-19-
NF 
213-098 
Fra Belfast 

54-1328 20.04.56 8:40 20.04.56 339 skv. SI-S  
18.08.60 334 skv. RI-S 
05.01.63 332 skv. AH-B  
15.10.64 334 skv. RI-5 

18.08.67 1742:2
5 

Martin-Baker sete montert 30.06.56. 
Større havari 10.08.61.  Flyet tok av fra Andøya i en 
to-flys formasjon for skyting mot luftmål med 
kanonene i ca. 25.000 ft på Sveinungsgrunnfeltet.  
Under det tredje «angrepet» traff flyet, RI-S, 
luftmålet med venstre ving.  Flygeren, løytnant Per 
Kolstad, satte straks kursen tilbeke til Andøya hvor 
han landet i god behold. Flyets venstre vinge måtte 



 
skiftes.    
WFU 334 skv. 22.06.66 og overført flyteknisk skv. 
Bodø p.g.a. problemer med vingeboltene.  Hugget.  

F-86K-19-
NF 
213-101 
Fra Belfast 

54-1331 31.08.56 14:05 31.08.56 339 skv. SI-T    
                              SI-F 
01.09.63 334 skv. RI-F 
                             RI-15 
19.10.64 LFK, G.moen 

03.12.64 1456:0
0 

Martin-Baker sete montert 31.08.59. 
Utrangert 19.10.64 og hugget. 

F-86K-19-
NF 
213-102 
Fra Belfast 

54-1332 20.04.56 8:35 20.04.56 339 skv. SI-U 
24.09.60 334 skv. RI-U 

01.12.62 949:35 Uhell 09.07.56.  Under testflyging av SI-U og ca. 50 
minutter etter avgang fra Gardermoen, oppsto et 
kraftig smell i motoren som straks stoppet.  
Flygeren, fenrik Lars Stene, klarte å foreta en 
nødlanding på Gardermoen uten ytterligere skade 
på fly eller personnell.   
Martin-Baker sete montert 01.08.59. 
Totalhavarerte 01.11.62.  Ca. 35 minutter etter 
avgang fra Bodø flystasjon, forsvant RI-U under 
øvelsesflyging i Vestfjorden.  Både fly og flygeren, 
sersjant Vebjørn Henriksen,  forsvant i sjøen ca. 55 
nautiske mil vest-sørvest for Bodø.   

F-86K-19-
NF 
213-104 
Fra Belfast 

54-1334 05.05.56 8:30 05.05.56 339 skv. SI-V  
16.08.60 334 skv. RI-I 
15.02.63 332 skv. AH-K 
04.11.64 334 skv. RI-T 
05.07.67 LFK, G.moen 

17.01.64 1897:0
0 

Martin-Baker ste montert 31.07.59.   
Større uhell i Kallax. Sverige 01.09.61med brann.    
Utrangert 05.07.67.  Lagret på Gardermoen.   Flyets 
haleparti ble brukt ved restaureringen av 54-1313 på 
Bardufoss i 1981.   

F-86K-19-
NF 
213-105 
Fra Belfast 

54-1335 31.08.56 8:55 31.08.56 339 skv. SI-Y 
16.08.60 334 skv. RI-R 
         .63               RI-U  
31.03.67 LFK, G.moen 

18.08.67 1939:0
0 

Martin-Baker sete montert 30.04.59 
Utrangert 31.03.67 og hugget. 

F-86K-19-
NF 
213-108 
Fra Belfast 

54-1338 05.05.56 7:25 05.05.56 339 skv. SI-W  
18.08.60 334 skv. RI-W 
13.07.67 LFK, G.moen 

17.01.68 2059:0
0 

Martin-Baker sete montert 31.05.59. 
Utrangert 13.07.67 og hugget. 

F-86K-19-
NF 
213-111 
Fra Belfast 

54-1341 21.06.56 12:45 21.06.56 337 skv. ZK-H 
16.08.60 334 skv. RI-H 
         .63                RI-N  

18.08.67 1947:5
0 

Martin-Baker sete montert 09.11.59. 
WFU 334 skv. 21.06.66 og overført flyteknisk skv. 
Bodø p.g.a. tanklekkasje.  Utrangert og hugget. 

F-86K-19-
NF 
213-112 
Fra Belfast 

54-1342 05.05.56 9:35 05.05.56 337 skv. ZK-B 
17.08.60 334 skv. RI-B 
         .63 33-mix    SI-S 
01.09.63                RI-S  
12.07.67 LFK, G.moen 

17.01.68 2033:0
0 

Martin-Baker sete montert 31.07.59. 
Utrangert 12.07.67 og hugget. 

F-86K-19-
NF 
213-117 
Fra Belfast 

54-1347 04.09.56 7:20 04.09.56 339 skv. SI-Z 28.06.57 45:05 Totalhavarerte 08.06.57.  Under avgang fra bane 20 
på Gardermoen fikk flygeren motorvansker og 
forsøkte derfor å lande på bane 29.  Motorkraften 
var for svak og han rakk ikke frem før flyet gikk i 
bakken, bare 800 m sør for bane 11-29.  Flygeren, 
fenrik Jan Frode Framhus, omkom. 

F-86K-19-
NF 
213-118 
Fra Belfast 

54-1348 06.08.56 13:15 06.08.56 337 skv. 2X-J 
                             ZK-J 
24.09.60 334 skv. RI-J 

12.11.63 1316:1
0 

Martin-Baker sete montert 31.10.59.  Sidewinder 
montert 04.03.60. 
Totalhavarerte 31.10.63.  RI-J fløy som vingmann i 
en to-flys formasjon fra Bodø til Bardufoss hvor 
flyene skulle gjennomføre et par turer for 
støymåling.  På vei nordover i nærheten av 
Tjeldsundet, kom flyene inn i dårlig vær og ble 
separert i skylaget.  Under stigning for å komme ut 
av skyene traff RI-J en 964 m høy fjellvegg 30 m 
under toppen, ca. 1 km sør for Middagstind i 
Lødingen.  Flygeren, fenrik Arild Aarø Jacobsen, 
omkom.   

F-96K-NF 
221-064 
Fra Fiat, 
Italia 

55-4874 03.06.57 8:10 03.06.57 339 skv. SI-H 
                              SH 
15.08.60 334 skv. RI-X  
12.07.67 LFK, G.moen 

17.01.68 2024:0
0 

Martin-Baker sete montert 19.09.59. 
11.10.60 Større uhell da flyet kolliderte med en bil. 
Utrangert 12.07.67 og hugget. 



 

 
F-86K-NF 
232-004 
Fra Fiat, 
Italia 

55-4884 14.06.57 9:10 14.06.57 337 skv. ZK-Z 
                              ZK-2 
                              ZK-G 
18.08.60 334 skv. RI-O  

19.06.64 1318:5
5 

Martin-Baker sete montert 04.12.59. 
Større havari 14.04.64.  Like etter landing på Bodø 
ble det foretatt en «run-up» av motoren på RI-O på 
paralellbanen i forbindelse med en motorsjekk.  
Straks etter at turtallet var stabilisert på 110% 
r.p.m., oppsto en eksplosjon i motoren.  Samtidig 
veltet tett grå røyk inn i cockpit og flammer slo opp 
bak canopy og fra tail-pipe.  Flygeren, løytnant Arne 
Hals, kom seg uskadd ut, mens flyet ble påført 
omfattende skader.  På grunn av omfanget ble flyet 
foreslått kassert.  RI-O hadde returnert fra 
luftmålskyting på Skomvær-feltet da uhellet inntraff.   

F-86K-NF 
232-006 
Fra Fiat, 
Italia 

55-4886 14.06.57 8:25 14.06.57 337 skv. ZK-Y 
19.09.60 334 skv. RI-Y 

01.11.61 819:05 Martin-Baker sete montert 21.12.59. 
Totalhavarerte 19.09.61.  Et par minutter etter 
avgang fra Bodø flystasjon, gikk flyet i sjøen ca. 1 
naut.mil sørvest av Landegode.  Flyet var toer i en 
formasjon som tok av for å drive avskjæringsøvelser 
under nattflygingforhold.  Flygeren, fenrik Jan Tveit, 
omkom.  Noen årsak til ulykken ble ikke funnet.   

F-86K-NF 
232-010 
Fra Fiat, 
Italia 

55-4890 03.06.57 7:15 03.06.57 339 skv.  SI-  
15.08.60 334 skv.  RI-A 

29.04.63 1072:3
5 

Martin-Baker sete montert 30.09.59. 
Totalhavarerte 20.04.63. En formasjon på to F-86K 
fra 334 skv., RI-A og RI-K, tok av fra Bodø flystasjon 
for avskjæringsøvelser i 28.000 ft.  En drøy time 
etter avgang og under TACAN «let-down» med 
flyging i skyer, traff begge fly en bratt fjellside ved 
Glombreen i Meløy.  Begge fly ble knust.  Flygeren 
på RI-A, kaptein Arne Sigved Bertheussen, omkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F-86K Tekniske data
Generelt

Type:     Enseters, Allværs-Avskjæringsjager
Motor:     En J47-GE-33
Skyvekraft:    2460 kg.
Med etterbrenner:   3400 kg.
Toppfart:     1114 km/t ( marsjfart 885 km/t)
Rekkevidde:     1197 km med 2 ekstra utvendige tanker.
Bevepning:     4 stk 20 mm M-24 A-1 kanoner 
     to stk AIM 9B Sidewinder luft til luft raketter.

Vingespenn:     11,92 m. (F-40 vinge)
Lengde:     12,42 m.
Høyde:    4,57 m
Vekt (tom):    6447 kg
Vekt lastet med dropptank:  9276 kg

Drivstoff fremre tank:  870 l
Drivstoff bakre tank:   870 l
Drivstoff vingetank:   284 l hver
Drivstoff dropptank:   908 l
 



Vinger:

Original vinge:
Denne vingen ble introdusert ved XP-86      
(F-86) og brukt på alle fly frem til 6 - 3 vingen 
kom
35 graders vinge vinkel
Pitotrør på høyre vinge. Denne hadde en bøy.
Automatisk front slats
Muligheter for ett oppheng under vingene

6 - 3 vingen:
Ble konstruert i 1953 etter kamp erfaringene 
i fra Korea. Vingen var 15 cm bredere ved 
vingeroten og 7,5 cm bredere ved vinget-
uppen. Effektiv vinge vinkel var nå 35 grader 
og 41 minutter. Vingen økte innvendig drivst-
offmengde til 1911 liter. Ingen slats men en 
liten vinge fence var montert oppå vingen. 
Samme pitotrør som forrige vinge. Denne 
vingen ble antagelig ikke brukt på F-86K mod-
eller, men mye brukt på F-86F modeller

F-40 vingen:
Ble introdusert i 1955. Vingen hadde samme 
form som 6 - 3 vingen. Men automatisk front 
slats ble igjen montert. Dette ga bedre land-
ings egenskaper. Tuppen ble forlenget med 
30,5 cm. Piot røret ble nå rett. Vingen hadde 
nå mulighet for oppheng for to punkter under 
vingen

De amerikansk bygde F-86K flyene ble levert 
med original vinge, kalt K-1 versjon. De fire it-
alienske Fiat flyene ble levert med F-40 vinge, 
kalt K-4 versjon. Vingene på de andre flyene i 
Norge ble byttet i 1958 - 1960. 



Ett eksempel på et fly med den originale vingen

Ett eksempel på et fly med F-40 vingen



Motor:

J47-GE-33
J47 var en axial-flow turbojet som var utviklet 
fra en J35. Fløy første gang i 1948. Var mon-
tert i en rekke amerikanske militærfly. Det ble 
laget ca 30.000 stykker av forskjellige vari-
anter før produksjonen stanset i 1956.
GE-33 versjonen måtte overhales etter ca 
225 flytimer

GE-33 modellen hadde en skyvekraft på 
5550 pund
Lengde med bakparti:  5,79 m
Diameter:    93,3 cm
Vekt:     1158 kg
Drivstoff:    JP-1, JP-2 
     JP-3, JP-4
     Mil-F-5572

Våpen: Kanoner

F-86K var bevæpnet med 4 M-24 A1 20 mm 
kanoner. En amerikansk utgave av den fran-
ske Hispano-Suiza HS.404 Våpenet ble styrt 
av MG-4 ildledningssystemet via radaren. 
Våpenet var beltematet

Vekt:   45.3 kg
Lengde:  2.20 m
Skuddtakt:  750 - 900 skudd pr min
Mundingshastighet: 832 m/sek



Våpen: Raketter

AIM-9B Sidewinder var en varmesøkende luft 
til luft rakett utviklet av United States Navy i 
perioden 1946  - 1950. Teknologien bygget 
mye på det tyske infra røde søkesytemet ut-
viklet sent i krigen. Ved hjelp av mye prøving 
fikk man en rakett som virket tilfredstillende 
og raketten ble satt i produksjon. Ca 80.000 
9B raketter ble produsert.
Rekkevidden var ca 4,8 km med en fart på 
1,7 Mach. Den ukjølete varmesøkeren festet 
seg på varme og hadde en tendens til å låse 
seg mot solen eller skyer. Det førte til en rela-
tiv lav treffprosent. Men i tidsrommen den ble 
laget, var den bedre enn allt annet

Krigshode:   4,5 kg sprengstoff 
    med splinteffekt
Lengde:   2.82 m
Vingespenn:   55 cm
Vekt:    70.39 kg

Radar / Ildledning

F-86K var utsyrt med en AN/APG-37 søkera-
dar og et MG-4 ildledningssystem. Det siste 
var en forenklet utgave av det topphemmelige 
Hughes E-4 ildledningssystemet for F-86D. 
AN/APG-37 radaren hadde en rekkevidde på 
ca 48 km. En såkalt 2. generasjon radar.

MG-4 Ildledningssystemet gir brukeren valget 
mellom to hovedvalg og syv innstillinger. Det 
har derfor en rekke mulighter for søk, sporing 
og navigasjon. Systemet er laget for å guide 
jageren til kollisjonskurs til målet. Hovedsaklig 
bombefly. Systemet trenger 4 minutter til å 
varme opp. 
Søke innstilling gir ett valg mellom RADAR og 
OPTICAL. På sistnevnte blir radaren svart.
Operativ innstilling gir tre innstillinger; Søk, 
bakkesøk og avstandsmåling. Søkeinnstill-
ingen har valg mellom korte radar pulser 
for korte avstander og lange radarpulser for 
lange søk. Radaren kan søke i opp til 70 
grader i side og 8 grader i høyde. I OPTICAL 
innstilling blir informasjonen overført til siktet.
Under søk må flyet holdes innenfor rada-
rens parametre. Ved voldsom akrobatikk vil      



radaren miste søket sitt og man må starte på 
nytt. Bakkesøk innstillingen gir muligheter for 
navigering vha radarskjermen. Radaren gir 
også avstand og retning til målet. Flere mål 
kan bare måles hvis det er en viss avstand 
mellom dem. Radaren vil låse seg mot det 
objektet som gir sterkest signal

Seter:
Utskytningsete som fulgte med flyene, 
fungerte dårlig i lav høyde. Dette førte til 
dødsfall under noen havarier. Det ble derfor 
bestemt å bytte disse ut med de mer moderne 
Martin Baker Mk V setene, da disse setene 
passet fint inn i flyet. Setebyttingen ble gjen-
nomført i periden 1958 - 1960

I samme tidsperiode ble flyene oppgradert 
med TACAN (Tactical Air Navigation), ILS (In-
strument Landing System) og Sidewinder rak-
ketter. Alle modifikasjoner på flyene ble gjen-
nomført av LFK i hangar B på Gardermoen

Bilde av radarantennen på nesen når nesetuppen er 
tatt av. Merk også Flight fargen på fremre under-
stellsdeksel med flyets individuelle bokstav

Originalt sete som fulgte med flyet

Martin Baker Mk 5 sete



Cockpit







Høyre sidekonsoll

Venstre sidekonsoll



F-86K Modeller
F-86K finnes i 3 skalaer: 1/72, 1/48 og 1/32

1/72:

Azur og Special Hobby gir ut et sett av flytypen.
I Special Hobby settet får man decaler til ZK-G

Special Hobby sin modell uten farger. 
Begge modellene har den lange vingen

1/48

Special Hobby og Must Have gir ut ett sett av fly-
typen. I Must Have settet får man med decaler til 
ZK-A og ZK-G hos Special Hobby. Special Hobby 
med lange vinger og Must have med korte vinger

1/32

Kitty Hawk gir ut en F-86K med lange vinger og 
decaler til ZK-Z

Alle modellene er av nyere dato og er rimelig 
gode mht passform og utseende

Skal man ha en modell med Martin Baker Mk V 
sete må setet kjøpes utenom. Noe som kan være 
litt vanskelig da utvalget av Mk V versjonen er 
heller dårlig som modell

Decaler: 

Vingtor Decal hadde ett F-86K i 1/48 decalark  
(48-006) som nå er gått ut av produksjon og van-
skelig å få fatt i 



Special Hobby sin F-86K i 1/72

Must Have sin F-86K i 1/48

Kitty Hawk sin F-86K i 1/32. Bygget av Stein Arne Brunsby
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