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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 2-97. 
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
  Guttorm Fjellstad   Bilder
  Dag Roger Stangeland  Fargeinfo
 

Bergen februar 2019
Olve Dybvig

odybvig@online.no
Mob 920 33 502



Bakgrunn RF-84F

I tillegg til prototypen, ble til sammen 715 RF-84F 
levert fra Republic Aviation Corp. i tiden 1955 
til 1958. Den største avtakeren var naturlig nok 
USAF, men et betydelig antall fly gikk som våpen-
hjelp til NATO-landene Norge, Danmark, Belgia, 
Nederland, Italia, Vest-Tyskland, Hellas, Frankrike 
og Tyrkia. Utenfor NATO var det bare Republikken 
Kina på Taiwan som mottok RF-84F

Den første YRF-84F, ser.no. 51-1828, foretok sin 
jomfrutur fra Edwards Air Force Base den første 
uken i februar 1952. Flytypen ble konstruert på 
bakgrunn av en henvendelse fra USAF som øn-
sket en erstatning for rekognoserings-versjonen 
av Lockheed F-80, som allerede da var moden for 
utskiftning. RF-84F var en F-84F Thunderstreak 
med innebygget kamera nese og luftinntaket 
plassert i vingeroten. Det største problemet med 
RF-84F var motoren, som ifølge testflygerne, 
ikke ga den nødvendige skyvekraft ved avgang 
med stor nyttelast eller fra høytliggende fly-
plasser. Dette var et problem som skulle forfølge 
Thunderflash’en gjennom hele dens operative 
karriere. Selv om RF-84F etterhvert ble utstyrt 
med noe kraftigere Curtiss-Wright J65-W-7 (eller 
Buick-bygget J65-B7) motor mot den tidligere 
J65-W-3 (eller Buick-byggede J65-B-3), var ikke 
dette nok.

Da leveransene av RF-84F Thunderflash til Norge 
tok til, ble disse fløyet opp fra Marseille i Frankrike 
via Avio Diepen i Nederland, etter at de først var 
sendt over Atlanteren med hangarskip fra USA. Til 
å ivareta de norske interesser ved deprosessing 
av flyene, ble kaptein Haakon Tenvik og sersjant 
Sverre Hansen sendt på et halvt års opphold ved 
SNCASE i Marignane ved Marseille. Begge kom 
fra forsyningskommandoen på Kjeller.

Etter at første hoved leveranse på 20 fly var gjen-
nomført i perioden fra april 1956 til januar året 
etter, skulle ytterligere fire fly leveres i februar 
1958. Denne gang med skip direkte til Stavanger. 
Den 30. januar forlot S.S. “Zoella Lykes” USA og 
ombord befant det seg fire fabrikknye RF- 84F-
20-RE. Skipningen var et eksperiment for å teste 
ut to forskjellige typer plast beskyttende dekke. 
Det man i Norge ikke var klar over da flyene forlot 
USA var at de hadde gjennomgått modifikasjoner 
de øvrige norske fly ikke hadde. Den viktigste 
var Mod.No. 1F-84-571, som bl.a. innebar et 
helt nytt hydraulisk system og tilsvarte det som 
var på block- 46 fly (RF-84F-46-RE). Flyvåpnet 
fant det umulig å benytte fly med to helt forskjel-
lige hydrauliske systemer i samme skvadron, og 
kontakt ble straks tatt med USAF’s Military Assis-
tance Advisory Group (MAAG) Norway om saken. 

RF-84F T3-H Ser.no 51-17055. WFU 28.11.1969. 



Parallellt ble det gjennom den norske ambassade 
i Paris innledet forhandlinger med franske myn-
digheter om bytte av fly. Svaret derfra var posi-
tivt, men kom for sent til at “Zoella Lykes” kunne 
omdirigeres. Flyene ble losset i Stavanger og 
den 16. februar bragt ut til Sola hvor klargjøring 
straks ble igangsatt. Den 1. mars var alle fire fly 
ferdige og bare prøve flyging gjensto. Dessverre 
skjedde et alvorlig uhell da ser.no. 52-7248 under 
sin prøvetur den 13. mars ble utsatt for unormale 
G-belastninger med påfølgende sprekkdannelser 
i vingene. Mens de øvrige tre ble avgitt den 27. 
mars 1958, ble 52-7248 først levert den 28. juli 
samme år, etter at nye vinger var montert. De fire 
flyene som skulle leveres i bytte med de norske, 
sto klare på flybasen Lahr i Vest-Tyskland. Den 
2. april ankom tre av dem til Sola, det fjerde, 
52-7322, hadde underveis havarert i Nederland 
og ble avgitt til Avio Diepen for reparasjon. Forst 
fire måneder senere, den 2. august, kunne dette 
flyet sette hjulene ned på Sola. Den 25. juni var 
et “attrition”-fly levert med skip direkte fra USA 
til Stavanger, og denne gang var det ikke noe 
unormalt, slik at flyet straks ble overtatt av 717 
skvadron.

De seks siste RF-84F Luftforsvaret overtok var 
alle tidligere franske fly som nå var erklært som 
overskuddsmateriell. Det var på bakgrunn av en 
henvendelse fra norsk side med ønske om flere 
fly, at MAAG godkjente overføring av først tre 
og noe senere ytterligere tre Thunderflash’er. I 
slutten av august 1963 ble løytnant F. Wickstrøm 
fra LFK sendt til Strasbourg for å inspisere de tre 
første flyene som var plukket ut for overføring til 
Norge. Dette var ser.no. 52-8721, 52- 8723 og 
52-8731 som var tatt ut av tjeneste i midten av 
august, og hadde gang- tider på godt over 1.000 
timer hver. De tre siste flyene ble godkjent over-
ført av MAAG den 23. September 1963. Den 14. 
Oktober var alt klart for avhenting i Strasbourg og 
de tre flygerne, major Rolf Norberg og løytnan-
tene Kjell Ausland og Harald Martinsen, ble sendt 
nedover ledsaget av tre teknikere. Etter avhenting 
av de tre første flyene i Strasbourg skulle disse 
flys til Avio Diepen i Nederland for a gjennomgå 
nødvendige modifikasjoner (TCM) der. Installas-
jon av Martin Baker seter og mottaks sjekk skulle 
gjøres ved LFK etter ankomst fra Nederland. 
Samtlige seks fly var overført til Avio Diepen in-
nen den 24. Oktober og ferdigstillelse derfra var 
beregnet til perioden fra februar til mai 1964, noe 
som viste seg å holde stikk. Det første flyet ble 
utkvittert i Holland den 21. februar, men ankom til 
Rygge først den 10. mars. Det sjette og siste flyet 

ankom til Rygge den 13. mai.

I 1957 inngikk NATO-landenes flyvåpen en stan-
dardiseringsavtale for kamuflasjemaling av rek-
ognoseringsfly, kalt NATO Standardization Agree-
ment No. 3083 “Colouring and markings of aircraft 
for Tactical Reconnaissance”. Det var et ønske 
fra sentralt NATO-hold at alle fly av denne typen 
skulle ha samme standard, men den 15. april 
1958 bestemte Flyvåpnet at kamuflasjemaling av 
de norske flyene inntil videre ikke skulle gjennom-
føres. Det var både budsjettmessige og teknisk-
operative hensyn som la bak denne avgjørelsen. 
Tydeligvis ble det etterhvert lagt et økende press 
på Flyvåpnet om å fa gjennomført kamuflas-
jemalingen. Ønsker om dette ble fremmet fra 
såvel NATO’s Nordkommando som fra Luftkom-
mandøren og 717 skvadrons mannskaper. Da det 
ikke var mulig å fa utført slike arbeider i Norge, 
ble det hele satt bort på kontrakt til Avio Diepen 
som allerede hadde kontrakt på andrelinjesved-
likehold av de norske Thunderflash’ene. Prisen 
var $ 926,- pr. fly og arbeidene skulle utføres et-
terhvert som de norske flyene kom til fabrikken for 
overhaling. Ordningen ble godkjent av LFK den 
27. februar 1960.

Den 8. april 1969 landet den første av 717 skvad-
rons nye Northrop RF-5A(G)Freedom Fighters 
på Rygge. Utfasingen av Thunderflash var da 
allerede begynt. Ved utgangen av året hadde 
skvadronen overført de siste Thunderflash’ene til 
LFK’s forsorg. Flyene ble lagret inntil MAAG tok 
den endelige avgjørelse om videre disponering. 
Ni fly, alle lagret på Torp flystasjon, ble den 12. 
juni 1970 skipet til USA. Disse fant veien til det 
berømte Military Aircraft Storage and Disposition 
Center på Davis-Monthan Air Force Base ved 
Tucson i Arizona. Sammen med tusenvis av an-
dre amerikanske militærfly fikk de den tvilsomme 
glede av å stekes under Arizonas sol for de etter-
hvert forsvant som skrapmetall. De gjenværende 
ti fly som ikke skulle returneres til USA, var 
avskrevet allerede den 29. mai 1970. Disse var 
dels disponert som instruksjonsfly og fremtidige 
museumsfly. Idag finnes tre bevart, 51- 17045 ved 
Flyhistorisk Museum Sola, 51- 17055 på sokkel 
på Kjevik flystasjon og 51-17053 som tilhører 
Forsvarsmuseets flysamling. Samt en restaurert 
RF-84F på Torp AZ-X 52-8723.



717 Skvadron 1956 - 1969

Rykter hadde lenge versert i Fo-
tovingen om mottak av Republic 
RF-84F Thunderflash, og i 1956 
ble de virkelighet. Det første flyet 
kom i april, og utsjekk av flygere 
begynte straks. Fotovingen var 
da fullt oppsatt som skvadron, og 
i forbindelse med sjefs skifte den 
30. juli 1956 fikk vingen status 
som 717 skvadron.

Med det nye materiellet fikk skvadronen større og 
nye oppgaver. En egen fototyderavdeling var blitt 
opprettet, og flyene kunne nå føre med seg opptil 
seks kameraer samtidig. Dette førte til en vold-
som ekspansjon såvel når det gjaldt de tekniske 
muligheter som den taktiske rekognosering i Fly-
våpnets regi. Republic RF-84F var på den tiden 
717 skvadron fikk maskinene det desidert mest 
moderne taktiske rekognoseringsfly i den vestlige 
verden. Rent fotomessig kan man til og med si at 
RF-84F var bedre enn flyet som senere kom til å 
erstatte det.

I årene 1956—1960 deltok 717 skvadron i minst 
en NATO-ovelse utenlands hvert år samt i alle 
større øvelser som ble holdt i Norge. 
25 Republic RF-84F ble mottatt i løpet av denne 
tiden, dessuten fire fly som ble videresendt til 
Frankrike etter kort tid. Ytterligere seks fly kom i 

1963, som erstatning for tap. For tap hadde det 
nok blitt, i alt syv maskiner var avskrevet etter 
havarier.

Sommeren 1960 etablerte 717 skvadron et detas-
jement på Bodø flystasjon. I 1961, 1962 og 1963 
deltok skvadronen i NATO-ovelsen “Royal Flush” 
i henholdsvis Belgia og Vest-Tyskland. I 1963 
mottok forøvrig 717 skvadron MAAG-trofeet for 
hele 1962, etter tidligere å ha fått dette trofeet for 
første halvår 1960.

Den 26. juni 1961 hadde 717 skvadron flyttet til 
Rygge fra Sola, og Rygge skulle komme til å bli 
hjemmebasen så lenge skvadronen eksisterte. Og 
det var på Rygge at 717 skvadron i 1964 sto som 
vert for en gjenvisitt etter skvadronutveksling til 
Vest-Tyskland. Det var det første besøk av tyske 
militærfly som avdeling i Norge etter krigen, en 
noe “følsom” begivenhet som ble gjennomført på 
beste måte. På høsten bar det igjen til Vest-Tysk-
land, denne gang til en britisk skvadron der.
I September 1964 feiret 717 at det var 15 år 
siden opprettelsen av Nr. 1 Fotorekognoseringsv-
ing. Skvadronen stilte for anledningen med eget 
oppvisningsteam på fire RF-84F. Det ble også 
overflyging av Rygge med 16 fly i formasjon.
Mer formasjonsflyging ble det på “Forsvarets 
Dag”, arrangert på Bislet i Oslo i mai 1965. Da 
deltok 717 skvadron sammen med fly fra 331, 

RF-84F, Serie nr: 52- 8729, T3-I oppstillt med alt kamerautstyret fremme. Dette var andre T3-I. Førstemann med serie nr: 51-
17057 havarerte 06 11.57 uten personellskade men flyet ble tapt.  



336, 338 og 718. Skvadronens spesielle fer-
digheter ble også holdt vedlike, og NATO’s fo-
torekognoseringsøvelse “Big Click” ble vunnet i 
September samme år.

Under flystevnet på Gardermoen i mai 1966 del
tok 717 skvadron med en 8-flys formasjon. Neste 
oppvisning kom året etter — denne gang på Torp 
med fire fly. På Rygge i 1968 var det en tilsvar-
ende formasjon. Sommeren 1968 ble forøvrig 717 
skvadron overført til Torp for en tid, på grunn av 
utbedringer på Rygge.

Republic RF-84F begynte å dra på årene nå. En 
rekke fly var avskrevet etter større havarier. De 
øvrige skulle returneres USAF når de ble skiftet ut 
i Luftforsvaret.

Siden 1966 hadde Norge operert Northrop F-5 
Freedom Fighter, og det var den spesielle fotorek-
ognoserings- versjonen av Frihetsjageren, RF-
5A(G), som skulle tildeles 717 skvadron.
Det første flyet ankom Rygge den 8. april 1969, 
et snaut halvår for skvadronen skulle feire sitt 
20-års-jubileum. Bedre jubileumsgave kunne man 

ikke ha fått. I forbindelse med jubileet ble det holdt 
åpen stasjon på Rygge, og 717 hadde oppvisning 
med to RF-84F og to RF-5A.

RF-84F Serie nr: 52-8747, T3-L



(se vedlagt T.O.)
Koden var påmalt fremde del av kroppen og flyets 
individuelle bokstav var ofte gjentatt i liten stør-
relse på halefinnen

Serienummer
 
Var påført halefinnen
Serienummeret var plassert omtrent midt på ha-
lefinnen med en tallhøyde på 100 mm på kamu-
flerte fly mens aluminiumsfargete fly hadde større 
tall. Foreløpig ukjent størrelse

Avdelingsmerker

Noen fly hadde skvadronsmerke påmalt ha-
lefinnen. Dette var tydeligvis ikke standard 
prosedyre

Farger - Merker - Koder

Farger

Flyene ble levert i umalt aluminiumsfinish og 
beholdt denne frem til ca 1960 da flyene ble malt i 
et kamuflasjemønster i fargene NATO Dark Green 
NATO Dark Grey og PRU Blue på undersiden. 
Dette etter pålegg fra NATO. Senere ble flyene 
malt med Aerodex Aluminiumsmaling på under-
sida med skarpt skille mellom over og underside
På aluminiumsfargete fly var vingefenchen gul-
malt

Nasjonalitetsmerker

Var på de normale seks posisjonene. På kroppen 
begge sider og over og under begge vinger
Rundellen hadde hvit ytterkant på kamuflerte fly 
og hadde en diameter på 700 mm på kroppen og 
1000 mm på vingene
På aluminiumsfargete fly hadde rundellen (uten 
hvit ytterkant) mest sannsynlig diameter 600 mm 
på kropp og 900 mm på vinger

Koder

717 skvadron fikk først tildelt bokstavkoden T3 
men ble siden skiftet til AZ i 1962
Hvert fly fikk i tillegg tildelt en individuell bokstav 
A til Z
Svarte på aluminiumsfly og hvite på kamuflerte fly.
Bokstavene var 600 mm høye

En formasjon av fire 717 sk RF-84F i luften. Tre umalt og ett kamuflasjemalt



Profiler

I fra 1960 ble flyene kamuflasjemalt i fargene NATO Dark Green NATO Dark Grey og PRU Blue på un-
dersiden. Senere ble flyene malt med Aerodex Aluminiumsmaling på undersida 
Hvit koder og rundell med hvit ytterkant. 

Flyets første skjema. Umalt aluminiumsfarget. Gul vingefence. Svart kode og rundell uten hvit ytterkant. 
Dette skjemaet ble brukt i periden 1956 - 1960



Farger og merking
over /under
Aluminiumsfarget fly

På noen fly var fremre hjul-
brønn deksel rødfarget

Farger og merking
over /under
Kamuflasjefarget  fly



Liste over fly

   USAF 
  Serial nr.

Type  Ank. 
Sola

   Flytid  Kjen-
netegn 

 1956-62

 Kjen-
netegn 

  1962-70

 Avskrevet Flytid  Diverse opplysninger

  51-17050  RF-
84F-26

  20 04.56 835     T3-D     AZ-D  29.05 70 3052:00 Større havari 28 05 62 da flyet kjørte i sikkerhetsnettet under 
landing på Rygge  Flygeren, løytnant Arne Meldahl Norrud, 
var uskadd. WFU 28 11 69 og fløyet samme dag av løytnant 
Erland Stalundtil LTS, Kjevik for bruk som instruksjonsfly  
Senere til Bardufoss, hvor flyet ble huggeti 1981

  51-17049  RF-
84F-26

  26 05 56 10:20 
 

    T3-C 10,036 37800 Totalhavarerte 15 12 58 på Soesterberg flystasjon l  Nederland  
Oppdraget var flyging med to RF-84F fra Sola til Soesterberg 
i forbindelse med avelse “Step-Out”  Formasjonen ble ledet av 
skvadronsjefen major Width, med løytnant Kjell Inge Gratland 
som nr  to l T3-C  Under landing ble T3-C satt ned foran 
bremsenettet på rullebanen  Det ene hovedhjulet hektet seg fast 
i nettet og flyet slo rundt  Løytnant Kjell Inge Gratland mistet 
hjelmen under havariet og fikk større skader

  51-17051  RF-
84F-26

  26 05 56  10:55     T3-E  12.01 57 35:25 Større havari på Sola 18.12 56  Flygeren, løytnant Thore 
Gunvald Wilberg, var på en vanlig tremngstur som ble avsluttet 
med ti minutter snittflyging  Under den etterfølgende landingen 
fikk han lkke ut understellet på flyet, og landet på pylon-
tankene på nord-sør banen på Sola. Tankene var fulle og det 
brøt ut brann straks flyet tok bakken  Det skled bortover ca 200 
meter, for det stanset og flygeren kom seg uskadd ut 
Brannen førte til totalskade på flyets aktre del  Det ble senere 
lagret ved LTS på Kjevik og brukt til forskjellige avelsør

  51-17053  RF-
84F-26

  26.05.56 12:20     T3-G     AZ-G 29,057 3127 00 WFU og overført LFK 29.11.69  Lagret på Værnes for muse-
umsbruk 
Overført til Forsvarsmuseets flysamling

  51-17044  RF-
84F-26 
  

  29.05 56  10:30     T3-M     AZ-M 120670   2906:00 Større havari 17 06 58  Løytnant Arve Gunnar Tangen hadde 
fløyet T3-M fra Gardermoen til Sola for å trene på innflyging-
sprosedyrer der  På grunn av problemer med innflygingsradar-
en besternte han seg for 1 lande på Lista  Været mellom Sola 
og Lista hadde imidlertid forverret seg og neste mulighet var 
Sola  Nødsituasjon ble erklært og dropptanker med pylons ble 
skutt av  En av tankene skadet luken for bremseskjer- 
 men  Det var dårlig radiokontakt med Sola, men radaren var 
igjen operativ og ledet flyet inn  Det landet mer enn 1/3 inn 
på rullebanen og Tangen fikk lkke bremset da banen var glatt 
samtidig som bremseskjermen ikke lot seg utløse på grunn av 
den skadde luken  Ca  80 m fra enden av banen skar flyet ut og 
hovedhjulene knakk sammen  Det oppsto ikke brann og Tangen 
kom seg uskadd ut  
Flyets gangtid ved havariet var 530:25. 
WFU 12 04 68 og overfart til LFK, Torp flystasjon 
Returnert USAF 
Lagret ved MASDC Davis-Monthan AFB, Tucson, Arizona

  51-17047  RF-
84F-26

  29 05.56  10:25     T3-A     AZ-A 29 05.70   3138 00 WFU 05.08.69 og overført til LFK, Torp flystasion 
Hugget i Norge

  51-17057  RF-
84F-26

  29.05.56 10:40     T3-I 21.11.57    268 10 Totalhavarerte 06 11.57  T3-I skulle ta av fra bane 18 på Sola 
flystasjon som nr 1 i en to-flys formasjon  Under avgangen 
ble flyet utsatt for kraftig vind som løftet nesen unormalt høyt  
Omtrent samtidig ble T3-I  tatt av en sidevind og skar ut fra 
rullebanen med flere “hopp” i luften. Pylontankene skar til slutt 
nedi bakken og det oppsto brann  Flygeren, løytnant Finn P. 
Andersen, fikk skutt av cockpit-hooden og kom seg uskadd ut 
av flyet.

  51-17058  RF-
84F-26

  29 05 56  10:05     T3-J     AZ-J 12.06.70   2763:00 WFU 27.03 69 og overført til LFK, Torp flystasjon  
Returnert USAF 
Lagret ved MASDC Davis-Monthan AFB, Tucson, Arizona

Liste sammensatt av Bjørn Hafsten 10.04.1997

WFU = Withdrawn from use   LFK = Luftforsvarets Forsyningskommando
LTS = Luftforsvarets tekniske skole



  51-17045  RF-
84F-26

  26 06 56 
 
 
 
  /

  9:50     T3-N     AZ-N 29 05.70   2467 15 Større havari 05 01 62  Under landing på Rygge flystasjon etter 
en taktisk foto-rekognosenngstur i lav høyde, gikk flyet som 
da hadde kjennetegn T3-N, l bremsenettet på bane 30 og ble 
påfart større skader  Flygeren, løytnant Jan Kjell Heimstad, 
kom uskadd fra hendelsen   Årsaken var for dårlig bremseef-
fekt på banen samtidig som flyets bremseskjerm ikke åpnet seg 
ved utlasning 
Større havari 07 03 68 på Rygge  Etter avsluttet nattnavigasjon-
stur skulle AZ-N lande på bane 30 på Rygge  Flyet tok bakken 
ca  8,5 m foran det faste dekket på rullebanen og spratt opp 
i luften samtidig som det krenget kraftig  Flygeren, sørsjant 
Eyvind Sverdrup Muller, klarte å rette opp flyet og tok bakken 
på normal måte inne på selve rullebanen 
Etter utrulling taxet han tilbake til hangarområdet  Det ble 
besternt å ikke reparere flyet  Overfart LFK 18 04.68 men 
lagret på Rygge for fremtidig museumsbruk  1 1987 overfart 
fra Rygge til Flyhistorisk Museum Sola

  51-17048  RF-
84F-26

26.06.56  8:45     T3-B     AZ-B 1206,70 301600 Mindre uhell 04.07.57.  Under et rekognosøringsoppdrag sør 
for Lindesnes kom flyet for lavt og berørte sjøen med pylon-
takene som ble revet av. Flygeren fikk kontroll, Steg til sikker 
høyde og landet senere på Sola. Det var under forsok på å 
ldentifisøre en russisk lastebåt at flyet gikk for lavt over sjøen.  
Flygeren, fennk Svein Ringtun, var uskadd 
WFU 05.08.69 og overfart til LFK, Torp flystasjon  
Returnert USAF. 
 Lagret ved MASDC Davis-Monthan AFB, Tucson, Arizona

  51-17052  RF-
84F-26

  28 06 56  8:40     T3-F 09.07.58    289:50 Totalhavarerte 11.04.58. Etter en times treningsflyging i 
nærheten av Revtangen, sviktet det hydrauhske systemet på 
flyet  Nedsystemet for utsettmg av understellet virket heller 
ikke og T3-F ble buklandet på bane 36 på Sola  Etter å ha 
påssen ca  2/3 av banelengden, skar flyet ut og stanset tre - fire 
meter på utsiden av banen  Flygeren, fenrik Leif Aage Hom, 
kom seg uskadd ut av flyet, som straks etter kom i brann og ble 
 påfart store skader.

  52- 7352  RF-
84F-26

  28 0656  9:30     T3-K     AZ-K 13.02.65   1855:14 Totalhavarerte 02 02 65 i sjøen ved Mefiordbåen l ytre Oslof-
jord . AZ-K tok av fra Rygge på et rutinemessig nattflygingsop-
pdrag da turtallet på motoren plutselig sank mens flyet fløy i ca  
10 000 ft  høyde  Etter flere mislykkede forsøk på å få motoren 
igang, valgte flygeren, kaptein Alf Tveit, å skyte seg ut  Han 
landet med lettere skader på Eleen

 51-17055  RF-
84F-26

  01.08.56  9:20     T3-H     AZ-H 29.05.70   2557:00 WFU 28 11 69 og fløyet samme dag fra Rygge til LTS, Kjevik 
av løytnant Geir Aspelund.  Senere montert på sokkel på 
Kjevik  Flyets motor er gitt til Agder Ingeniarhagskole i Grims-
tad som undervisningsm&tenell

 51-17046  RF-
84F-26

  01 08.56      9:00     T3-P     AZ-P 12,067   2934:00 Mindre uhell 26.06.61 som T3-P  Oppdraget var å drive 
formasjonsflyging i forbindelse med flytting av skvadronens fly 
fra Sola til Rygge  12 fly tok av fra Sola, med T3-P som nr to i 
den siste av tre flighter.  Under landing på Rygge tok flyet bak-
ken 3,5 m foran rullebanens “overrun” Hovedhjul og bremsør 
ble ødelagt mot betongkanten på banen  Flygeren, løytnant 
Arne Norrud, var uskadd. 
Flyets gangtid ved uhellet var 1298:45 
WFU 11 04.69 og overfart til LFK, Torp flystasjon  
Returnert USAF 
Lagret ved MASDC Davis-Monthan AFB, Tucson, Arizona

 51-17056  RF-
84F-26

  01.08 56      6:40     T3-0     AZ-O 12,067   2517:00 WFU 27 03 69 og overført til LFK, Torp flystasjon  
Returnert USAF 
Lagret ved MASDC Davis-Monthan AFB, Tucson, Arizona, 
med lot nr. FA061

 52-8747  RF-
84F-36

  01 08 56     11:15     T3-L     AZ-L 12,067   3144:00 WFU 11.04.69 og overfart til LFK, Torp flystasjon  
Returnert USAF. 
Lagret ved MASDC Davis-Monthan AFB, Tucson, Arizona

  52-7389  RF-
84F-31

  01 08 56     12:15     T3-R 23,106      18:00 Totalhavari 09.10.56 på Sola  Flygeren, fennk Willy OlavTan-
gen, takset T3-R ut til take-off posisjon i nordre ende av nord-
sør banen på Sola.  Under oppkjøringen før avgang oppsto det 
brann i motoren  Tangen kom seg uskadd ut av flyet, som ble 
fullstendig ødelagt



  52-8754  RF-
84F-36

  01 08.56    8:20     T3-Q       · 22,046    393:10 Totalhavari 18.03.59 ved Malmin i Hailand, ca. fern km sør for 
Sola flystasjon  Flygeren major og skvadronsjef Jens Charles 
Width, skulle på en treningstur i skråfotografenng i lav høyde  
Like etter avgang i ca 500 ft hørte han et kraftig smell som av 
en eksplosjon, etterfulgt av to mindre smell  Motorkraften sank 
og det var indikasjon pi brann.  Width valgte I skyte seg ut i ca 
700 ft  Han landet uskadd i fallskjermen 
 Flyet traft” bakken og eksploderte ikke langt unna

  52-7353  RF-
84F-26

  28.01.57    935     T3-R     AZ-R   25.02.64   1342:45 Totalhavari 19 02 64 på Slottmyris i Skoger, ca åtte km sør for 
Drammen  Under en overføringsflyging fra Bodø til Rygge 
stanset plutselig motoren  Flyet var under VFR ca fire nautiske 
mil nord-nordast for Hokksund i 3000 ft høyde  Flygeren, løyt-
nant Odd Borup Johannessen, forsøkte I få motoren igang, men 
uten hell  Han valgte derfor 1 skyte seg ut og landet med lettere 
skader i et skogsomrlde ved Andorsrud gård

  52-8745  RF-
84F-36

  28.01 57   34:25     T3-S   07.09 60    726:20 Totalhavari 01 08 60 på Styggmannsknatten i Skjimsfjellene i 
Numedal Flygeren, kaptein Finn Erik Andersen, omkom  Han 
var på et trening stokt fra Tirstrup flyplass i Danmark forut for 
NATO-konkurransen “AIRNORTH Recce Competition 1960”, 
og skulle returnere til Tirstrup etter endt oppdrag  Omtrent en 
time etter avgang traff flyet fjellveggen, trolig på grunn av tett 
skydekke

  52-  7248  RF-
84F-20

16 02 58  337:10   28.07.58 Ikke brukt av Flyvåpnet Levering fra Sola forsinket på grunn 
av skadd vinge  Under en testflyging den 13  mars 1958 
ble hjulene satt ut mens flyet var i vertikalt stup med 100% 
motorkraft og en hastighet på Mach 1,0.  Flyet befant seg ca  
10 naut mil vest for Skudesnes  Flygeren, fennk Arne Mollatt, 
merket to krafige dunk  Landingen på Sola foregikk 
tilsynelatende normalt rett inn på bane 18 uten flaps og stupb-
rems  Hovedhjulene stanset ca  15 grader forbi sin normale 
ned-posisjon.  Nesehjulet måtte settes ut ved hjelp av nedsyste-
met.  Flyets vinger måtte skiftes ut på grunn av skadene 
 Levert til Arme de L’Air

  52-  7253  RF-
84F-20

  16.02.58   379:35     -     -   27.03 58    379:35  Levert til Arme de L’Air

  52-  7234  RF-
84F-20

16 02 58  366:40     -     -   27.03 58    366:40  Levert til Arme de L’Air

  52-  7252  RF-
84F-20

16 02 58  455:30     -     -   27.03.58    455:30  Levert til Arme de L’Air

  52-  8724  RF-
84F-36

  02 04 58  221:35     T3-E     AZ-E   12.06.70   2403:00 Større havari 12.05 58  Oppdraget var en to-flys navigasjon-
stur fra Sola til Kleine Brogel i Nederland l forbindelse med 
øvelse «Step-Out».  På grunn av dårlig forbindelse mellom de 
to flyene trodde lederen at vingmannens fly var nesten tomt for 
brennstoff.  De satte kursen for Twente men fant ikke flyplas-
sen på grunn av dårlig sikt  Istedet besternte de seg for å lande 
på en nødlandingsstripe ved Nordhorn skytefelt i Vest- 
Tyskland  Lederen, kaptein Rolf Nordberg i T3-E, hadde ikke 
tid til a rekognosøre plassen først, da flyet nå var nesten tomt 
for drivstoff Han landet på et jorde like ved fiystripen  Høyre 
hovedhjul og nesehjulet ble slått inn under landingen  Kaptein 
Nordberg kunne forlate flyet uskadd 
Hans vingmann, løytnant Inge Englund i T3-F (52-8734), 
landet på den egentlige nødlandingsstripen og både fly og 
flyger var uskadde  Gangtiden for T3-E ved havariet var 237:35 
 WFU 27 03 69 og overført til LFK, Torp flystasjon  
Returnen USAF 
Lagret ved MASDC Davis-Monthan AFB, Tucson, Arizona



  52-  8729   RF-
84F-36

  02 04 58   258:10      T3-I      AZ-I   05.01 68   2399:40 Totalhavari 26.09.67 ved Baden-Oos i Vest-Tyskland  Seks RF-
84F fra 717 skv  var på rutmemessig 10-dagers utvekslingsbe-
sek ved den kanadiske flystasjonen Lahr i Vest-Tyskland  AZ-I 
skulle for anledningen på et taktisk rekognosenngsoppdrag fra 
Lahr mot tre oppgitte mål sør i landet  Ca. to km vest for lands-
byen Baden-Oos kolliderte flyet med et tysk Bell 47 helikopter 
(D-HAKF)  Flygeren i AZ-1, fenrik Odd Arne 
Ingvaldsen, fikk skutt seg ut og landet inne i landsbyen 
Haueneberstein, omtrent fern km nord for havaristedet  Heldig-
vis gikk flyet klar av tett-bebyggelsen og tok bakken i en mais-
åker  Ingvaldsen pådro seg skader ved utskytningen  De to 
ombord i det tyske helikopteret, som tilhørte Motorflug GmbH 
i Baden-Oos, ble drept på stedet  Flygeren var amerikansk 
statsborger James Kenn Prendeville og med seg hadde han en 
libanesisk politiløytnant, Abdurahan Abdacca Yaha, som skulle 
laeres opp som helikopterfører

  52-  8734   RF-
84F-36

  02 04 58   207:45     T3-F     AZ-F   29 0570   3007 00 WFU 29 11 69 og fløyet fra Rygge samme dag av løytnant 
Erland Stalund til Torp flystasjon Her ble flyet lagret for LFK.

  52-  7322   RF-
84F-26

  02 08.58   140:50     T3-U     AZ-U 1809,64   1740:12 Totalhavari 09 09 64 Brautertangen gård ved Årnes  Flyet 
drev øvelser i snittflyging i formasjon med to andre fly fra 717 
skv  Formasjonen hadde nettopp avsluttet en loop og var i en 
posisjon ca  fern naut mil nord-vest av Berja skytefelt og i en 
høyde av ca 4 000 ft., da motoren på AZ-U plutselig stanset  
Flygeren, leytnant Odd Sandvik, valgte a skyte seg ut og landet 
med lettere skader  Årsaken til motorstansen ble antatt a være 
svikt l drivstofftilførselen under loopen

  51-11271  RF-
84F-15

25 06 58   365:25     T3-T     AZ-T   29.05 70   2540:30 Større havari 31.07.68 på Rygge  Flygeren, sersjant Torstein 
Stenbek, skulle utføre en bremseprøve med stor hastighet på 
bane 12 på Rygge Med en fart på 40-50 knop bremset han opp, 
men det oppsto funksjonsfeil på venstre brems  Flyet passerte 
bremsenettet som var nede og skar ut ca 60 m før enden av 
rullebanen  Det stanset i et kratt ca 60 m utenfor banekanten  
Heldigvis kunne flygeren klatre uskadd ut av cockpiten  Flyet 
ble overført til LFK 03 09 68 men ble stående på Rygge 
frem til kassasionen

 52-  7319  RF-
84F-26

10 03 64 1204:45     -     AZ-C   29 05.70   2491:00 WFU 29 11 69  Fløyet fra Rygge samme dag av løytnant Geir 
Aspelund til Torp flystasjon, hvor flyet skulle lagres for LFK

  52-  7325  RF-
84F-26

  19.03.64   946:20     -     AZ-Q 12,067   2136:00 WFU 27 03.69 og overført til LFK, Torp flystasjon  
Returnert USAF 
Lagret ved MASDC Davis-Monthan AFB, Tucson, Arizona

  52-  7332  RF-
84F-26

  24 04 64   861 25     AZ-S   29 05 70   1877 10 Større havari 20 12 65  Oppdraget var en taktisk navigasjonstur 
i lav høyde med to fly fra 717 skv fra Rygge til Ålborg i Dan-
mark, landing for etterfylling av drivstoff der og retur til Rygge  
Under avgang fra Ålborg skar venstre hovedhjul på .AZ-S inn 
i brøytekanten langs rullebanen  Flyet vippet over og fortsatte 
ca  1300 ft  for det stanset  Det var  påfert omfattende skader 
på skrog, vinger og understell  Flygeren, kaptein Kjell Ausland, 
var uskadd  Flyets totale gangtid ved havariet var 1309:55  
Motor: J65-B3A 
Sterkt skadd 16.03.69 da flyet skar inn i noen tretopper ved Sk-
oganvarre i Finnmark.  AZ-S tok av fra Bardufoss for primært 
å fotografere et simulert “Bullpup” angrep mot Banak fort, 
sekundært I fly nærstette for Hæren i forbindelse med øvelse 
“Porsanger 69”  Under utførelse av sekundæroppdraget ledet 
Forward Air Controller flyet i angrep mot et kjøretay, da det 
kom for lavt og traff noen furutraer  Fenrik Eyvind Sverd- 
 rup Muller klarte på tross av store skader på flyet å ta seg 
tilbake til Banak, hvor han landet normalt  Flyet ble stående på 
Banak flystasjon og brukt til øvelser

  52-  8721  RF-
84F-36

  02.07.64 1086:00     AZ-W   03 11.65   1312:25 Totalhavarerte 26.10.65 ca  1,5 km sør for Skrukkelisjeen i 
Hurdal  Flygeren, kaptein Jan Henrik Aarsheim, skulle på et 
taktisk oppdrag i skråfotografenng over Trøndelag i forbindelse 
med øvelse “Brave Cat” På høyde med Bjugn fikk han proble-
mer med en av de hydrauliske trykkindikatorene og besternte 
seg for a avbryte oppdraget og returnere til Rygge  Omtrent 
ved Gjavik stoppet motoren og etter et par forsøk på luftstart 
valgte Aarsheim å skyte seg ut  Flyet var da i ca 4 500 ft  16,5 
nautiske mil nordvest for Gardermoen  Aarsheim ble lettere 
skadd ved utskytningen

  52-  8723  RF-
84F-36

  28.05.64 1189:40     -     AZ-X   29.05 70   2254 00 WFU og overført LFK  Fløyet fra Rygge av løytnant Svem 
Solberg 29.11.69 for lagring på Torp flystasjon



  52-  8731  RF-
84F-36

13 05 64 1251:40     -     AZ-Y 120670   2246:00 WFU 11.04 69 og overført til LFK, Torp flystasjon  
Returnert USAF 
Lagret ved Davis-Monthan AFB, Tucson, Anzona, med lot nr  
FA056

Stasjonering 717 Skv

Sted      Fra
Gardermoen     09.08.49
Bardufoss     11.09.49
Værnes     07.10 49
Gardermoen     04.11.49
Bardufoss     15.06.50
Værnes     16.10.50
Kjeller     16.11.50
Værnes     14 05.51
Kjevik      23.12.51
Værnes     13.05.52
Kjevik (Detasjementer på
Bardufoss)    09.02.53
Sola      05.05.54
Rygge      01.07.61-
     15.08.79
Gardermoen     01.01.95
Rygge      01.08.95

Sjefer fra 1949

Navn      Fra
Kaptein Kristian Nyerrød  09 08 49
Løytnant Harald Meland   24.11.52
Løytnant Jens Ch. Width   20 08 53
Major Oddvar B. Næss   12.06.54
Major Gunnar Berge    01.08.56
Major Jens Ch. Width   01.10 57
Major Oddvar Lien    . .60
Major Rolf B Nordberg .  . .62
Major Birger Strand    08.04.65
Major Kjell Finnbraaten  . .66
Major Odd Hafnor    10.09.68
Kaptein Odd Sandvik    . .72
Major Jan Aarsheim .    ..73
Major Stein Klaveness   . .75
Major Terje Næss        . .78 - 15.08.79
Major Morten Hansen    01.01.95

Kommandomessige forhold

Dato   Endringer
09.08 49 Nr. 1 Fotorekognoseringsving
  opprettet på Gardermoen
26.03.54  Midlertidig nedlagt på Kjevik
05.05.54  Nr. 1 Fotorekognoseringsving
  gjenopprettes på Sola under 334
  skvadron
12.06.54  Vingen tilknyttes 334 skvadron
  men som selvstendig enhet med
  egen sjef.
20.10.54  Vingen får den nye betegnelsen
  717 Fotorekognoseringsving.
30 07.56  717 ving far status som skvadron
15.08.79  717 skvadron nedlegges.
01.01.95  717 skvadron gjenopprettes som
  Forsvarets EK Støttesenter/717
  skvadron (FEKS/717).



Bilder

RF-84F T3-B Ser.no 51-17048. Siden kode AZ-B. WFU 05.08.1969. Returnert USAF

RF-84F T3-D Ser.no 51-17050. Siden kode AZ-D. Flyet ble hugget i 1981



RF-84F  T3-F Ser.no 51-17052. Totalhavarerte 11.04.1958

RF-84F  T3-F Ser.no 51-17052.



RF-84F T3-J Ser.no 51-17058. Siden kode AZ-J. WFU 27.03.1969. Returnert USAF

RF-84F T3-K Ser.no 51-17352. Siden kode AZ-K. Totalhavarerte 02.02.1965



RF-84F T3-K Ser.no 51-17352. Siden kode AZ-K. Totalhavarerte 02.02.1965

RF-84F T3-L Ser.no 52-8747. Siden kode AZ-L. WFU 11.04.1969. Returnert USAF



RF-84F T3-M Ser.no 51-17044 Siden kode AZ-M. WFU 12.04.1968. Returnert USAF

RF-84F T3-M Ser.no 51-17044 og T3-J Ser.no 51-17058



RF-84F AZ-A Ser.no 51-17047 Tidligere kode T3-A. WFU 05.08.1969. Returnert USAF

RF-84F AZ-A Ser.no 51-17047 Tidligere kode T3-A. WFU 05.08.1969. Returnert USAF



RF-84F AZ-C Ser.no 52-7319. WFU 29.11.1969. 

RF-84F AZ-D Ser.no 52-7319. Tidligere kode T3-D. WFU 28.11.1969. Hugget i 1981



RF-84F AZ-G Ser.no 51-17053. WFU 29.11.1969. Overført Forsvarsmuseet

RF-84F AZ-F Ser.no 52-8734. Tidligere kode T3-F. WFU 29.11.1969. 



RF-84F AZ-G Ser.no 51-17053. WFU 29.11.1969. Overført Forsvarsmuseet

RF-84F AZ-H Ser.no 51-17055. WFU 28.11.1969. Montert på sokkel på Kjevik uten motor



En rekke av 717 skvadron sine RF-84F. AZ-H, C, F, F og Y

RF-84F AZ-J Ser.no 51-17047 Tidligere kode T3-J. WFU 27.03.1969. Returnert USAF



RF-84F AZ-K Ser.no 52-7352 Tidligere kode T3-K. Totalhavarerte 02.02.1965

RF-84F AZ-L Ser.no 52-8747 lagret ved MASDC Tucson Arizona USA



RF-84F AZ-G Ser.no 51-17053 og AZ-L Ser.no 52-8747

RF-84F AZ-O Ser.no 51-17056 Tidligere kode T3-O. WFU 27.03.1969. Returnert USAF



RF-84F AZ-O Ser.no 51-17056 Tidligere kode T3-O. WFU 27.03.1969. Returnert USAF

RF-84F AZ-S Ser.no 52-7332. Sterkt skadd 16.03.1969. Ble stående som øvingsobjekt på Banak



RF-84F AZ-S Ser.no 52-7332. Det kan se ut som om koden har rød outline

RF-84F AZ-T Ser.no 52-11271 Større havari på Rygge 31.07.1968. Ble stående på Rygge til kassert



RF-84F Thunderflash

Dimensjoner  
Vingespenn   10,21 m
Lengde   14,48 m
Høyde    4,57 m
Vekt tom   6 350 kg
Max Take off vekt  11 499 Kg
 
Ytelser 
Topphastighet   1 014 km/t
Marsjhastighet   872 km/t
Maksimal lastet vekt  11 417 kg
Rekkevidde   3 540 km med dropptanker
Største operasjonshøyde  46 000 fot (14 021 m)
Stige evne   2408 m/min 

Annet 
Mannskap   1
Motor    1× Wright J-65-W-7
Bevæpning   4× 12,7 mm maskinkanoner

RF-84-F Tekniske data



Motor:

Wright J-65-W-7
J65 var en axial-flow turbojet som var en lisens-
bygget amerikansk Curtis-Wright versjon av den 
britiske Armstrong Siddeley Sapphire. Fløy første 
gang i 1951. Curtis-Wright hadde en del proble-
mer med motoren. Men løste de fleste. Motoren 
var likevel for svak for RF-84F flyet

Type:     Turbojet
Lengde:   3098 mm
Diameter:    953 mm
Vekt :    1259 kg

Compressor:    13-stage axial
Combustors:    annular
Turbine:    2-stage axial

Maximum thrust:   7,239lbf (32.2KN)
Overall pressure ratio:  7:1
Air mass flow:    119.05lb/s   
    (54kg/s)
Turbine inlet temperature:  848C (1558F)
Specific fuel consumption: 0.916 lb/(lbf h)  
    (25.9 g/(kN s))
Thrust-to-weight ratio:  2.61

Våpen

Standard 12,7 mm Browning AN/M2 maskink-
anon. 
Beltematet

Skuddtakt:  750 - 800 skudd pr min
Munningshastighet: 890 m/s
Effektiv rekkevidde 1800 m
Max rekkevidde 2500 m

RF-84-F hadde totalt 400 skudd kapasitet. 100 pr 
våpen



Diagram over drivstoff tanker og smøremidler

Seter: Til venstre det originale sete som var installert. 
Under Martin Baker Mk V sete som ble satt inn 
senere



Kamera

Flyet kunne ha opptil syv kamera i neseseksjone. 
Disse kunne ta bilder fremover, rett under og på 
skrå på siden. Cameraen var i hovedsak varianter 
av Fairchild K-22, K-17 og K-38 med forskjellige 
objektiver





Cockpit 

De neste fire bildene via Guttorm Fjellstad





Modeller
Modeller av RF-84F finnes i skala 1/72 og 1/48

1/72
Italeri

Dette er et eldre sett med tvilsom kvalitet

Sword

Dette er et relativt nytt sett som har fått bra an-
merkninger. Settet innholder norske dekaler

PJ Production

Ett resin sett som skal ha gode detaljer. Settet inn-
holder norske dekaler

1/48

Tanmodell

Ett relativt nytt sett som har fått gode an-
merkninger. Settet innholder norske dekaler. Run-
dellene derimot er noe tvilsom

Decaler

Vingtor har gitt ut dekaler til norske RF-84F i 
1/72 og 1/48

Nr. 72-123 i 1/72
Det kan se ut som om arket til 1/48 er utsolgt



En RF-84F modell (mest sannsynlig 1/72 skala) bygget av Cristian Skuttun



Kilder
- Bjørn Hafsten    Norsk Flyhistorisk Tidskrift 2-97
- Svein Duvsete    Luforsvarets Historie Bind 3
- Sverre Mo / Ole Bjørn Sælensminde  Norske Militærfly  Bodini Forlag 2013
- Tom Arheim et.al.    Fra Spitfire til F-16
- Forsvaret     717 skvadron



Vedlegg
Teknisk Ordre 1F-84(R)F-5001 12. mai 1964










