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Innledning

Dette hefte er laget med tanke på modellbyggere og andre med historisk interesse 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 oppfordres 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 sammarbeid
med Bjørn Hafsten og er mer eller mindre enn resirkulering av hans artikkel i Flyhistorisk Tidsskrift nr 3-93.
Jeg vil påpeke at profilene i dette hefte er illustrasjoner og ikke nødvendigvis millimeter korrekt mht farger, størrelser og plassering av merking
De fleste bildene er funnet og lastet ned via internett, men vil I tillegg takke følgende personer for deres bidrag til at dette hefte var mulig å lage:
		Bjørn Hafsten			Historie og bilder
		Per Einar Jansen			Bilder

Bergen november 2016
Olve Dybvig
odybvig@online.no
Mob 920 33 502

Bell 47 i Norge

Bell 47G, Serie nr: 698, JT-P. Totalhavarerte 23.09.70 2,5 km nordvest for Maridalsvannet. Tilhørte 720 skvadronen

Det økende aktivitetsnivået i Forsvaret
som fulgte etter Norges inntreden i NATO
i 1949, aktualiserte også spørsmålet om en
utvidelse av Luftforsvarets redningstjeneste.
Det var 333 skvadron som med sine Catalina sjøfly var tillagt sjøredningstjeneste som
sekunder oppgave. Disse flyene var imidlertid helt verdiløse til operasjoner over land. I
Storbritania og USA hadde helikoptere
overtatt mye av rednings og ambulanse
flygingen, og Luftforsvaret ønsket også å
satse på helikoptre i en framtidig norsk redningstjeneste. Under Korea-krigen viste
helikopterne seg tidlig som særdeles anvendlige. Det var Bell 47 med den karakteristiske plexiglasskuppelen, som
særlig ble lagt merke til. Levering av
slike helikoptere inngikk i første omgang ikke i det amerikanske våpenhjelpprogrammet for Norge. Det ble derfor en
nasjonal oppgave å finansiere innkjøp,
drift og vedlikehold. Etter en kort vurdering av de to typene Bell 47 og West-

land S.51, gikk Luftforsvaret klart
inn for det første alternativet. Nå hadde
imidlertid USA innført eksportforbud for helikoptere. Alt som kunne produseres ble
reservert for eget behov i Korea. På ettersommeren 1952 ble våpenembargoen
hevet og den 24. September samme år
kunne Luftforsvaret undertegne kontrakt med Bell Aircraft Corporation i Fort
Worth i Texas. Avtalen omfattet levering
av seks Bell 47D-1, som inkludert en del
utstyr samt opplæring av flygere. Dette kostet
totalt $ 260.372.58. Helikopterne skulle
leveres gjennom Bells skandinaviske
agent. Ostermann AB, i Sverige, som
også skulle stå for opplæringen av de
første  mannskapene. Da 333
skvadron allerede hadde redningstjeneste som en del av sine oppgaver, var det naturlig å legge helikopter-tjenesten inn under denne
svadronen som en B-ving. Dette ble også i
første omgang bestemt, og de seks he-

likopterene fikk tildelt skvadronens kjennetegn “KK” og bokstavene O, P, R, S, T,
og U for hvert av helikopterene.
I midten av februar 1953 kunne de første
mannskapene sendes til Ostermanns flyskole på den lille flyplassen Ska-Edby,
ikke langt fra Bromma ved Stockholm. Etter to måneders trening kunne fire av helikopterene flys fra Sverige og hjem til
Sola den 13. april, for avsluttende trening
der. De to siste flyene ble sendt til Horten
Flyfabrikk for montering her hjemme.
Planen om å legge helikoptervirksomheten under 333 skvadron ble oppgitt på et
tidlig tidspunkt. I stedet valgte Luftforsvaret å opprette en egen helikopter- tjeneste med hovedbase på Gardermoen. De
seks første helikopterene viste seg å være i
snaueste laget for å dekke landet på en
forsvarlig måte. Allerede den 15. september 1953 hadde man derfor gått til
bestilling av ytterligere to Bell 47, nå av
den noe endrede G-versjonen. Disse fikk
tildelt kjennetegnet KK-V og KK-W, og ankom til Horten den 16. februar året etter.
Med  åtte helikoptere til rådighet ble helikopterseksjonene 7203 på Ørlandet og
7204 i Bodø opprettet fra den 1. mai 1954.
Disse kom da i tillegg til 7201 på Gardermoen og 7202 på Sola. Det tredje
og siste Bell 47G ble bestilt den 7. August 1954, og ankom Horten den 18.
desember samme år. Med to Bell
47 i hver seksjon og et fly i reserve, var de opprinnelige planer oppfylt. I april 1954 kunne 7201 seksjon som
første avdeling i Luftforsvaret, flytte fra Gardermoen til den nye Rygge flystasjon.

Forsvaret helikoptertjeneste ble fort populær
blandt sivilbefolkningen da avdeling i stor
grad drev med amulansetjeneste i hele landet
i tillegg til militære oppdrag
I 1957 ble helikoptertjenesten omorganisert. For å rasjonalisere det en kaller
småflytjenesten i Luftforsvaret, bestemte
man å slå sammen helikopter-seksjonen
med kommunikasjonsvingen innen hver
Luftkommando. Endringen ble gjennomført i Oktober 1957 og de nye avdelingene fikk betegnelsen støttevinger med følgende nummerering og tildelt fly pr. 31.10.57:
7190 Støtteving  Rygge   	 1  Bell  47G
				
1  SAAB  91B-2
7191 Støtteving  Sola      	 2  Bell  47  D-l
				
3  SAAB  91B-2
7192 Støtteving  Ørland     	1  Bell  47  D-1
				
1  DHC-3  Otter
				
2 SAAB 91B-2
7193 Støtteving  Bodø      	 2  Bell  47D-1
				
2  DHC-3  Otter
Redningstjeneste kunne bety nokså
risikable oppdrag under særdeles vanskelige værforhold. Helikopterparken
var derfor utsatt for flere havarier enn de
øvrige avdelinger i Luftforsvaret, antallet fly tatt i betraktning. Mange havarier
skjedde også under øvelsesflyging. Allerede i november 1953 ble to Bell 47D1  skadd. Den første (KK-S) måtte nødlande

Den  31.  desember  1954  var  helikopterene
fordelt  slik:
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Merket til Flyvåpenets helikoptertjeneste
fra 1953, med
Leonardo da Vinci
helikopter skrue
som motiv. Da 720
skvadronen ble
opprettet i 1967
overtok den både
merket og motto.

ved Dal stasjon nordøst for Gardemoen den
10. november, da flygeren trodde at
forbindelsen mellom motor og rotor var
brutt. Det viste seg at det var rotor- turtelleren som hadde sviktet. Det neste
skjedde på Sola den 14.november med
KK-R. Flygeren skulle opp med helikopteret
for en testflyging da det plutselig begynte å rotere til høyere like etter avgang. Flygeren miste kontrollen og helikopteret tok bakken med rotoren først.
Det viste seg at en bolt i halerotoren hadde
skrudd seg løs og derved forårsaket havariet. Heldigvis kom ingen til skade
ved disse to uhellene. Begge helikopterne ble reparert ved HortenFlyfabrikk.
Det første store havari skjedde den 17.
januar 1955 med KK-T som var stasjonert
på Sola. Flygeren skulle gjennomføre en
landing på sjøen utenfor Sola flystasjon.
Etter tre forsøk fikk han endelig flyet ned
på tvers av dønningene, halvt flytende,
halvt hovrende, men fullt manøvrerbart.
Helt plutselig ble flyet kastet over på
nese  og ned i sjøen. Rotoren slo ned i
vannet og helikopteret gikk helt rundt.
Skadene viste seg så omfattende at helikopteret i første omgang ble avskrevet
den 21. februar 1955. Vraket ble sendt til
Horten, som etter iherdig innsats klart å
bygge KK-T opp igjen. Etter drøye tre års
fravær var KK-T klart for avlevering til So
la den 24. mars 1958. Det var forøvrig
dette helikopteret som våren 1959 var med
på en ekspedisjon til Vesterisen.
Et annet helikopter som var gjennom en
omfattende reparasjon i Norge, var KK-P.
Den 15. mars 1957 havarerte det på gamle
Rygge flyplass og ble sendt til Horten for
å bygges opp igjen. Under dette arbeidet ble
KK-P konvertert til G-modell. Dessverre omkom flere mannskaper under oppdrag. KK-X fra Helikopterstasjonen på Sola fløy den 23. januar 1956
inn i en løypestreng og total havarerte ved
Tonstad i Sirdalen. Flygeren, Løytnant
Richard Selmer Martinsen og tekniker
Otto B. Nilsen omkom på stedet. Den 27.
desember samme år var KK-V utsatt for et liknende havari. Det fløy inn i et

ledningsspenn og gikk i bakken nær
Soløyvann ved Bodø. Helikopteret tok fyr
og brant helt opp på havaristedet. Av de to
ombord ble maskinist Sverre Stormoen
påført større skader, mens flygeren, fenrik
Bjanie Hanuner, slapp fra det bare lettere
skadd.
Nok en dødsulykke fant sted den 1. mai
1958. Ved støttevingen på Ørlandet kom
det inn melding om et ambulanseoppdrag
til Stugudal i Tydal hvor en pasient skulle
hentes. KK-U ble sendt avgårde med
kaptein Yngvar Brannem og sersjant Th.
Johannesen, sistnevnte som mekaniker.
Etter omtrent 23 minutters flyging fra Ørlandet, drøyt 2 kilometer nordvest av
Trolla, styrtet plutselig helikopteret rett i
sjøen. I det flyet traff havflaten oppsto en
kraftig eksplosjon med etterfølgende
brann. Begge ombord ble drept på stedet.
Etter 3-4 minutter sank KK-U. En SAAB
Safir fra flyskolen på Værnes var tilfeldigvis i området og mannskapet
kunne se de to fra helikopteret ligge i
sjøen. Fra Safiren fikk de ledet Fosenferga
til havaristedet og det lyktes å få tatt opp
maskinisten fra KK-U. Flygeren hadde i
mellomtiden forsvunnet i sjøen. Det var
umulig å fastslå havariårsaken, men det
ble gjettet på at hovedrotoren ble skadet på
grunn av sterke kastevinder og turbulens i
området.
De mange havarier førte til behov for
flere helikoptere. Tre Bell 47J ble derfor
anskaffet fra Agusta i Italia som bygget
helikopterene på lisens. Det første KK-U,
Ankom til Rygge den 19. november 1958,
fulgt av KK-Y og KK-Z, i September året
etter. Disse to siste helikopterene var de
som fikk desidert kortest tjenestetid. Med
under en måneds mellomrom totalhavarerte begge på ettersommeren 1960.
Nye erstatninger måtte anskaffes og den
6.Oktober 1960 fikk forsynings-kommandoen på Kjeller bemyndigelse til å
kjøpe to Bell 47J-2 fra Agusta. Allerede i
slutten av november ankom de to helikopterene til Gardermoen og ble transportert derfra med jernbane til Horten formontering. Begge overtok kjennetegnene KK-Y og KK-Z fra

forgjengerne. KK-Y fikk seg en ufrivillig tur til Italia for reparasjon etter et større havari like etter avgang fra Lifjell skytefelt ved
Setermoen den 6. September 1961. I juli
året etter var det igjen tilbake i tjeneste på
Bodø.
Bell-helikopterene var gjenstand for stadig kritikk. Spesielt gikk dette på at de
var for små og svake slik at redningsheis
ikke kunne monteres. For å bøte på dette
problemet ble det konstruert en redningskurv av seilduk med gitterbunn som kunne
tas med  ombord. Den kunne så utløses fra
cabinen slik at den ble hengende i et 8
meter langt rep under helikopteret. En
slange fra flyets varmeanlegg kunne blåse
varmluft ned i kurven. Tanken var at
teknikeren som var ombord, skulle komme seg ned i kurven for å hjelpe eventuelle nødstedte. Såvidt vites, ble det
med forsøkene. En annen minusside ved
Bell 47, var typens relativt begrensede aksjonsradius. Det kom forslag om montering av jerry-kanner i spesielle holdere utenpå flyet, som flere av bilder av flyet viser
Det ble deltagelse i flere ekspedisjoner
til Vesterisen. Våren 1960 og 1962 ble
KK-U avgitt til disse ekspedisjonene som
var på et par måneders varighet hver. I tillegg var Bell 47G KK-W stasjonert på
Svalbard fra juli til September 1965.I november 1961 ble kjennetegnet for Bell 47 endret fra “KK” til “BE”. At dette ikke var gjort len
ge før, var nok en ren glipp
I 1967 var det duket for nok en omorganisering av småflytjenesten. De fire støttevingene ble nå til to skvadroner,
719 i Nord-Norge med base på Bodø
flystasjon og 720 for Sør-Norge med
Gardermoen som hovedbase.
I mars 1967 flyttet 7190 støtteving fra Rygge til Gardermoen hvor 720 skvadron ble aktivisert fra den 1. april samme år.
De gjenværende Bell 47 ble samlet i 720
skvadron som den 30. juni 1967 hadde følgende oppsetning:
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2

Bell

47D/G

			1
			
2  	

Bell UH-lB
SAAB  91B

Sola          		
2  	
			1
			2

Bell  	 47D/B
Bell UH-lB
SAAB 91B-2

Ørland          		
1
Bell  	 47J
			1 	
Bell 	
47D/G
			1 	
DHC-3 Otter
Den 6. august 1966 hadde L.O.K. tildelt
kjennetegnet “JT” for skvadronen når den
ble opprettet. Imidlertid begynte man
allerede i januar 1967 å male flyene med
nye kjennetegn. De tidligere støttevingene
på Sola og Ørlandet ble nå drevet som detasjementer av 720 skvadron.
I 1971 var det definitivt slutt for Bell 47
i norsk militær tjeneste. Med 7177 flytimer logget siden april  1953, ble Bell
D1, nå med kjennetegnet JT-O, lagret på
Gardermoen for et framtidig flymuseum fra
den 28. mai. En av de siste oppdrag for
dette helikopteret var deltagelse i øvelsen
“Broken  Hush” fra Jarlsberg i Oktober
1970. Den 3. mai ble JT-O levert til A/S
Helilift på Hamar i bytte med JT-M som
nå er i Forsvarsmuseets eie.
I forbindelse med FN’s observatørkorps,
UNOGIL’s etablering i Libanon i 1985,ble tilsammen fire norske helikopterflygere avgitt for FN-tjeneste. De ankom til Libanon den 24.juni, og med base i
Beirut ble det fløyet med ex.amerikanske
Bell H-13. Foruten helikoptere bestod FN
vingen også av en avdeling Cessna L-19.
Norge hadde tilbudt fly som Norseman og
Safir, men FN takket nei. Av beredskapshensyn kunne Norge ikke tilby helikoptere. FNobservatørkorpset i Libanon sto under kommando av generalmajor Odd Bull.
Tjenesten i Libanon var ikke ufarlig.
UNOGIUs fly ble beskutt i minst 59 tilfeller og to flygere ble truffct, heldigvis
ikke alvorligere enn at de kunne returnere
til basen. De norske flygerene ble sendt
tilbake til sine avdelinger i Norge i desember 1958.

Tekniske Data
Bell 47D-1
Type:			
3 Seters Helikopter
Motor:			
1 stk 200 hk, 6 cyl Franklin
			6V4-200-C-32 motor mon			tert vertikalt
Rotor:			
2 bladet hovedrotor med
			
diameter på 10,72 m
Lengde:
8,33 m ( bare flykroppen)
Høyde:			2,79 m
Marsjfart:		
228 km/t ved 75% motor
			kraft
Rekkevidde:		
395 km ?
Topphøyde:		
4420 m
Vekt tom:		
626 kg
Vekt lastet:		
944 kg

Bell 47G
Data som for Bell 47 D. Bensintankene montert på
høyre og venstre side av hovedrotoraksen. D versjonen hadde bensintanken på tvers bak hovedrotoraksen.
Rekkevidde: 411 km

Agusta Bell 47 J
Type:			
4 Seters Helikopter
Motor:			
1 stk 200 hk, Lycoming
			
VO-435-A1( Bell 47 J-2
			med Lycoming VO-540-B1
motor på 240 hk)
Rotor:			
2 bladet rotor med diameter
			på 11,33 m
Lengde:
9,87m ( bare flykroppen)
Høyde:			2,84 m
Marsjfart:		
160 km/t
Rekkevidde:		
415 km
Topphøyde:		
5180 m
Vekt tom:		
734 kg
Vekt lastet:		
1270 kg

Farger - Merker - Koder
Farger

Avdelingsmerker

Alle helikopterne var malt blå. Antagelig med
samme blåfarge som skoleflyene. I begynnelsen
virker det som om halepartiet var malt gult, men
dette endret seg senere til Day Glo Orange farge.
Flottørene fremstår som enten gule eller svarte

D og G modellen hadde påmalt avdelingsmerket
til Flyvåpenets helikoptertjeneste rett over serien-

ummeret foran på flyet. Det varierer noe om dette
merket er der eller ikke

Nasjonalitetsmerker / Koder
I begynnelsen hadde flyene en plate påmontert
midt på halepartiet med akkurat plass til koden
og rundellen. Rundellen ser ut som om å være ca
250 mm i diameter med bokstavkoder på rundt en
høyde på 180 mm. Senere ble denne platen fjernet og rundell og koder ble påmalt ventral finnen
(finnen bak under på halen). Nå med rundell på
ca 230 mm og bokstaver med en høyde på ca
150 mm.
På J modellen var Rundellen og kodene påmalt
midt på halebommen. Rundell med en diameter
på antagelig 600 mm og bokstavkoder på rundt
450 mm
Ihht Luftforsvarets tekniske etat skulle
det påmales en rundell på undersiden av
bunndeksel. Roundel-senter plasseres litt aktenfor dekslets senter. Ytre diameter 600 mm. I tillegg
flyets bokstavkode på bunndeksel og foran roundel. Bokstavene plasseres tverrskips og skal ha
følgende dimensjoner: Høyde 12”, bredde 8”, tykkelse 1,5” og avstand 2”. Det er vanskelig å verifisere dette da fotobevis mangler. Ett bilde av en J
modell viser ingen merking under flyet

Serienummer
Ihht Luftforsvarets tekniske etat skulle Flyets
serienummer males på vertikal flaten under hale
seksjonen. Disse tall kan ha følgende dimensjoner: Høyde 100mm, bredde 65 mm, tykkelse 20 mm og avstand 30  mm.
Bildebevis viser at serienummeret på D og G
modellen derimot var påmalt foran på cockpiten
bak døren på begge sider. Tallene ser ut til å ha
en høyde på rundt 100 mm.
Bilder av J modellen viser at serienummeret på
denne var påmalt ventral finnen bak og ikke foran

Et bilde som viser plassering av serienummer og
avdelingsmerket på D og G modellene

Spesiell merking
På flottøren som var påmontert var teksten “
Flyvåpnets Redningstjeneste” påmalt i bokstaver
i enten svart på gule flottører og gul eller hvit på
svarte flottører. Senere ble denne teksten endret
til “ Luftforsv. Redningstjeneste” da våpengrenen
endret navn fra Det kongelige Norske Flyvåpen til
Luftforsvaret i 1957

Profiler

Farger og utseende på Bell 47 D i starten. Rundell og kode på en plate midt på halebommen

Senere ble rundell og koder plassert på ventral finnen bak. Her med gule flottører med påskriften “Flyvåpnets Redningstjeneste” i svart

Senere kom G modellen som kjennes igjen på plassering av bensintanken. Gul fargen på halen ble senere
erstatett med Day Glo Orange. Her med svarte flottører

Første utseende på Bell 47 J modellen. Her med flottører uten påskrift

Variant på størrelsen og plassering av Day Glo Orange fargen. Nå med ny tekst på flottøren

Sen utgave av fargemønster på Bell 47 J

Liste over fly
Type

Serie Nr

Overtatt

1953-61

1961-67

720 skv

Avskrevet

Anmerkninger

47D-1

633

13.04.53

KK-O

BE-B

JT-K

13.02.68

47D-1

641

13.04.53

KK-S

BE-C

JT-L

13.02.68

Solgt til AS Flytransport, Hamar og registrert
som LN-ORC

47D-1

642

13.04.53

KK-R

BE-D

JT-M

13.02.68

47D-1

644

21.04.53

KK-T

BE-E

JT-N

13.02.68

47D-1

645

21.04.53

KK-U

28.05.58

47G

697

25.02.54

KK-V

12.01.57

47G

698

18.02.54

KK-W

47G

1294

18.12.54

KK-X

47J

1039

19.11.58

KK-U

47J

1082

23.09.59

KK-Y

06.10.60

47J

1083

23.09.59

KK-Z

02.09.60

47J-2

2002

27.11.60

KK-Y

BE-H

47J-2

2003

27.11.60

KK-Z

BE-I

47D-1

632

13.04.53

KK-P

BE-A

BE-F

JT-O

JT-P

28.05.71

01.11.70
07.03.56

BE-G

07.11.66

23.08.63
JT-Q

02.11.67

Havarerte 15.03.57 under landing på Rygge.
Reparert og ombygget til G type. Opprinnelig
reservert for museumsbruk, men byttet ut med
642 i mai 1972. Solgt til Helilift, Hamar og
registrert som LN-ORW

Nødlanding 10.11.53 ved Dal stasjon pga motorproblemer. Solgt til AS Flytransport, Hamar
og registrert som LN-ORJ
Mindre uhell 14.11.53 på Sola. Pilot mistet
kontroll og landet relativt hardt. Dette pga av
motorfeil. Solgt til AS Flytransport, Hamar og
registrert som LN-ORM. Byttet med 632 i mai
1972 og overtatt av Forsvarsmuseet. Sivilregistrering slettet 04.05.77
Havari under landing på sjø 17.01.55. Slo
rundt under landing.. Etter 3 års reparasjon
var flyet igjen klart. Solgt til AS Flytransport,
Hamar og registrert som LN-ORN
Totalhavarerte 01.05.58 i Trondheimsfjorden
under ambulanseoppdrag. Pilot Kpt. Yngvar
Brannem og mekaniker Sjt. Th Johannesen
omkom på stedet. Tilhørte Støttevingen
Ørlandet

Totalhavarerte 27.12.56. Traff høyspentledning og styrtet ved Soløyvann ved Bodø. Helikopteret brant helt opp. Pilot og en passasjer
ble begge skadd. Tilhørte Helikopterseksjonen
Bodø
Totalhavarerte 23.09.70 2,5 km nordvest for
Maridalsvannet. Tilhørte 720 skvadronen

Totalhavarerte 23.01.56. Traff løypestreng og
styrtet ved Tronstad i Sirdalen. Både flyger Lt.
Richard Selmer Martinsen og tekniker Otto B
Nilsen omkom på stedet
Totalhavarerte 20.10.66 ved Rinnleiret i
Verdal. Tilhørte Støttevingen Ørlandet

Totalhavarerte 10.08.60 på Rauøy i Oslofjorden. Tilhørte Støttevingen på Rygge
Totalhavarerte 28.07.60 ved Nordskott i Leiranger. Tilhørte Støttevingen Bodø
Totalhavarerte 12.06.63 i sjøen 20 nautiske
mil utenfor Andøya. Tilhørte Støttevingen
Bodø

Solgt til Mørefly og registret som LN-ORO

Bilder

Bell 47 D-1, Serie Nr: 633, KK-O, mest sansynlig på Gardermoen

Bell 47 D-1, Serie Nr: 642, KK-R

Bell 47 D-1, Serie Nr: 642, KK-R. Her med den noe senere plassering av rundell og kjennetegn

Bell 47 D-1, Serie Nr: 641, KK-S på Saltfjellet. Her med påmontert jerrykanne på siden av motor

Bell 47 D-1, Serie Nr: 641, KK-S

Bell 47 D-1, Serie Nr 641, KK-S

Bell 47 D-1, Serie Nr 641, KK-S med redningskurv montert. I tillegg et stativ for plassering av en jerrykanne på siden av motoren

Bell 47 D-1, Serie Nr 641, KK-S med redningskurven i bruk

Ett gammelt bilde fra et ukeblad av Bell 47 D-1, Serie Nr 644, KK-T

Bell 47 D-1 Serie Nr 645, KK-U. Helikopteret totalhavererte 01.05.1958 i Trondheimsfjorden

Bilde av to Bell 47 D-1. Den ene med båre enhet montert på høyre side

Vraket av Bell 47 G, KK-V som havarerte 27.12.1956 ved Soløylevannet ved Bodø. Begge mannskapet
overlevde, men maskinisten fikk alvorlige brannskader

Bell 47 D-1, Serie Nr 645, KK-U leverer Leif Justerer på en tilstelning

Bell 47 G, Serie Nr 698, KK-W med redningskurven ute

Bell 47 G, Serie Nr 632, KK-S etter det var ombygd til en G modell

Bell 47 J, Serie Nr 1039, BE-G. Totalhavarerte 20.01.1966 ved Rinnleiret i Verdal. Tilhørte støttevingen
Ørlandet

Bell 47 J, Serie Nr 1039, KK-U som senere ble til BE-G

Bell 47 J, Serie Nr 1082, KK-Y. Totalhavarerte 10.08.1960 på Rauøy. Tilhørte Støttevingen på Rygge.
Her med gul tekst på flottøren

Bell 47 J KK-Y og KK-Z sammens med en Sikorsky H-19 og en F-86K i bakgrunnen

Bell 47 J, Serie Nr 1039, BE-G. Merk forskjellen på bokstavkoden i forhold til forrrige bilde av denne
maskinen. Her med hvit tekst på flottøren

Modeller

Bell 47 D og G modellen finnes i følgende 3 skalaer: 1/35, 1/48 og 1/72. Modellene er av gammel
fabrikasjon, så kvaliteten er sånn noenlunde. De
kan i tillegg være noe vanskelig å få fatt i. I tillegg finnes settene i mange varianter med til dels
forvirrende resultat. Dette fordi Bell helikoteret
fantes i mange varianter avhengig av sivil eller
militær utgave. Et søk på internett kan gi noe
bedre klarhet i dette

1/72

1/35
En helt vanlig D modell
Det finnes en 3 D printet haleparti som kan kjøpes
til 1/72 modellene (ikke akkurat billig) som ser
ganske bra ut. Laget av Attack Squadron

1/48

Modellene finnes med både stålmeier og fløttører.
Fløttører kan også skaffes som ekstra sett, samt en
del utstyr som kan kjøpes ved siden av
Bell 47 J modellen er det noe dårligere tilgang på,
men det finnes en i 1/48 skala i resin fra Tail
Boom

OH-13S var den militære betegnelsen for en G-2
modell

Kilder
- Bjørn Hafsten				
- Steinar Sævdal				
- Sverre Mo / Ole Bjørn Sælensminde
- Tom Arheim et.al.
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