r9l2
HT,T V/frIDN I{L*

[!)59

''ffr

6.å"/2*
7/l
i'paæ.

E)a

,nar-/e e4 ot' /t i //-1

ry'6-zr?

{

DET KOI\GELIGE ]\ORSKE
FLYYÅPEN
Utgitt

orsk militærflyging

av:

General krigskom

m is sar

i

atet,

Skolerekrutteri ngsk o n toret.

fikk sin offisielle begynnelse våren I9I2

da

Stortinget bevilget ekstraordinicrr kr. 18 000,'- til flygerutdannelse
i Frankrike for 3 hæroffiserer og ! marineoffiser. Etter ca. 2 måneders opphold kom offiserene tilbake, sertifisert som flygere. I)e bragte
med et to-sctcrs Farman rekognoseringsfly , forært av nordmenn i Frankrike. ljnder nirvner uGanger Rolf, blc flyet med hell brukt som rekog-

noseringsf I y tr nder høstman/vrene 1''ri Hedmarken september 191 ?. ,
fgrer l6ytnernt E, Sent Iacobsen,
Etter tnitnglvcrens avslutning blc f lyet flgyet til Kjeller, der Hæren
smått om senn bygget opp sin fl4rste stasjon. Senere fikk Hæren
ytterligere to anclre Maufice Farman-fly, uNiålu og uOlav Trygvass/n>

som gave.

Med Farmanflyet <.Ganger Rolf> ble flyet far første gang tatt i bruk av Forsvaret i Norge ved manøyrene på Hedmark sornmeren 1912.

I

juni sarnme år hadde t offiserer frr ubaiten
"Kobben> skillinget
sammen og kjøpt et tysk Taube-monoplarn. N{ed dette flyet, som hadde
navnet ustartu, foretok lgytnant Dons clen fgrste flyvning med norsk
fgrer i norsk fly fra norsk jord. Som basis brukte l4ytnant Dons fgrst
et jorde i Borre, senere ble flyet påmontert flottglrer og overført til
Horten. (( Start, ble så forært til Staten og ble den fgrste spede bcgynnelse til Marinens f lyvåpen.
Da Den fgrste verdenskrig brØt Lrt, fikk irnidlertid flygingen ct
mere offisielt preg. Forsvarsdeparternentet kjgpte inn et ,. Bleriot>
monoplan, men da innkjBp av utenlanclske fIy stadig ble vanskeligere,
opprettet de to våpengrener egne f lyfabrikker. Hærens f lyfabrikk
ble grunnlagt i I9I4 i en trikkegarasje pir Sirgene i Oslo, o,g Marinen
opprettet sin f lyvebåtfabrikk i Horten. Begge vårpengrener fikk sine
egne flyskoler, henholdsvis i I9I4 og l9l t , da også Hærens F lyueaæsen og Marinens Flyueurcsen ble opprettet.
Kjeller ble hovedbasen for Hærens flyvripen, og flyfabrikken flyttet dit i mai 1916. Marinen fortsatte z1 ha hovedkvarter og verksteder

i

Horten.

Ved flyfabrikkene ble det i krigsårene for clct lneste arbeidet nred
forskjellige typer Farman-fly. Senere bygget mirn blant annet Bristol

Løytnant Dons Yar den første nord mann som f ørte et fly i Norge.
etter landingen på, Øra utenfor Fredrikstad i juna 1912.
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<<Start>

Trygve Grans Nordsiøflukt er en ay de største bragder i flyvingens historie.
Flyet <<Nordsjøen> blir montert i England før flukten sommeren 1914.

F 2 B to-seters jagerbombere og Hansa Brandenburger $Ø 33 rekogno-

, Lrtstyrt med flottØrer.
De to flyfarbrikker utviklet i l6;;et av 20-årene og begynnelsen av
30-årene flere helt norske flytyper. Produksjonen omfirttet blant anner:

serings fly

Kjeller:

Trenings-2-dekkerne

TlC og <Kaje> i

Ig20.

: Øvelsesf lyet M F 8, den
jageren M F 9, ro-seteren
MF 10 og rekognoseringsflyet"n-r.å,
MF 11 med plass for tre mann.

Horten

Hærens flyfabrikk fikk lisens for fabrikasjon av treningsflyet De
Havillzrnd Tiger Moth og Fokker-flyene G V E og C V D, begge rodekkede speiderfly og bombere. Fire en-seters jagerfly ev rypen Armstrong \ilØhitworth Scimitar ble innkjppt av Hæren som en prgive. men
f lyene viste seg lite egner til norske forhold.
Forsvarsloven av 1933 trakk opp retningslinjene for Hærens flyvåpen, som omfattet flyfabrikken, flyskolen o-q flybataljonen alle
stasjonert pil Kjeller. Bataljonen skulle bestå av 3 rekognoserings- og
i izrgerskvadron, dessuten Tr@ndelag f lygeavdelings rekognoseringsskvadron på Værnes. Den foreslåtte flystyrken i første lin je var 7 2 fly,
halvparten jagere og halvparten rekognoseringsf ly. Sommeren 1939
ble Hålogaland flygeavdeling satt opp på Bardufoss. Den skulle fore-

løpi1 ha 1 rekognoseringsskvadron.
-t

-)

L{arinens flyvåpen skulle ha 64 kampfly på flottflrer, hvorav
20 jagere, 20 torpedobcmbere og 21t rekognoseringsfly. Flystasjonene i
Horten, Kristiansand, Bergen og Skatttpra (TromsØ) skulle hver ha 5
en-seters jagerfly, t torpedobombere og 6 speider fly.
I 1937 ble det vedtatt a kjøp, inn 12 Gloster Gladiator en,seters
jagerfly til skvadronen på Kjeller. Flycnc blc levert allerede sommc-

ren

193 8.

urolighetene

i Europa ga seg utslag i ct y'nske om a modernisere

og styrke det norske luftforsvaret, og clet blc utenlands plasert ordre på
5 Heinkel He I 15 sj{ily, 11 Cirproni Ca .i I 0 Libeccio lette bombe f|y,
12 Caproni Ca 3I2 lette bombere, 36 Curtis Hawk 75 A-4 en-seters
jagerfly.,36 Douglas DB ti A-t kampfly,,g 21t Northrop N-3 PR rekognoserings-sjgf ly.

Den 9. april 1940 hadclc inridlerticl Mirrincn bare 6 Heinkel sj øfly,
torpedobornbere og 24 Fokkcr rckognoseringsfly i aktiv
tjeneste. Flyene var fordelt med 6 rekognoscringsfly sarnt 2 sjgfly og
2 torpedofly ph stasjonene Horten, Bergcn olj Skattflrer (TromsØ) oil
6 rekognoseringsfly i Kristiernsirnd S. 24 Hirrn,k-jagere var nettopp
kommet fra USA og sto frerndeles necllrirlil<ct i kasser.
Hæren hadde 7 Gloster Gladiatorjargcrc pii Fornebo sammen rnecl
Fokker
rekognoseringsfly. Videre virr clct stasjonert 9 Fokkere pri
'10
Kjeller, og 9 på Sola, hvor en også haclde 1I Caproni lette bombefly.
Videre var 9 Fokkere stasjonert på Værncs og endelig 5 stvkker på

6 Douglas

Bardufoss.

<qHøverjagereno bygget

i Horten

1925,

satte europeisk høyderekord med 8600 m.

Fra Hærens flyskole på Kjeller med de Havilland Tiger Moth skolefly, 30-årenes
påliteligste og mest brukte skolefly både i England og en rekke andre land'

i beredskap da tyskerne angrep, men takket
være underlegenheten når det gjaldt flygende materiell, kunne
de bare yte kortvarig motstand. De 7 Gladiatorer og jagerskvadronen
ph Fornebu kjempet godt den g.april om morgenen og Ødela 4 tyske
fly og skadet flere andre. Under kampene gikk bare ett norsk fly tapt,
men de gjenværende Gladiatorene måtte alle nØdlande etter at de
tyske styrkene hadde tatt FornebLr, og det ikke fantes noen annen egnet
flyplass i nærheten. Flesteparten ay de gamle Fokker C V rekognoseringsflyene på Kjeller kom seg unna Luftwaffe's fprste angrep, og
lekte gjemsel med de tyske jagerne langt nordover i landet.
Marinens fly opererte fra Hardangerfjorden og Sognefjorden for
et kortere tidsrom før de fortsatte til Nord-Norge. Under karnpene ble
to Heinkel 115 fly og en Arado Ar I95 A (fra krysseren Aclntiral HipPer) tatt i besittelse av Marinens Flyvåpen.
Hålogaland flyveavdeling, Hærens yngste og minste flyavdeling,
hadde hatt oppgaver ved grensen mot Finland under Den finsk-russiske

n
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e norske flystyrkene var

krigen vinteren 1940.

Avdelingen

som var underlagt 6. Divisjon

flyttrp og vanskelige fgreforhold fgrte

ril sterk innskrenkning av virk-

Somhetenidesistetrkene.DettetiltroSSforatavdelingenden>.
mai fikk en forsterkning på 5 Fokkerfly fra Sør-Norge.
Også Marinens fly på Skattørar dcltok med stort hell i kampene
i Nord-Norge, med rekognosering og bornbing. Heinkel-flyene ble
ved flere anledninger anvendt til bombing av de tyske stillinger nord
for Rjgrnefjell. Med sine 250 kg bomber, hadde de god virkning, som
forberedelse for de norske landtroppers paffilgende angrep.

Da England og Frankrike trakk sine tropper tilbake, ble
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det

imidlertid klart at fortsertt motstand i Norge var nytreløst, og alle fly
med stor nok rekkcvidde ble beorclrct flgyet til England.
Den norskc reg jering hadde l-rir prct a kunne srarte en f lyskole i
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P_.n -14. april 1940 hadde

ll tyske Ju 52 transportfly landet på Hartvigvannet i
Nord'Norge. Samme dag ble de angrepet ay norske speiderfly med bomber.
Bare ett av flyene unnsl"pp. Bildet er hentet fra Jon Tvedtes bok <Flyvningen
dgf moderne eventyr>>.

-

i Nord-Norge

befant seg frerndeles i Øst-I;innmark da krigsvarslet
kom den g.april 1940 ved :)-tiden orn morgcnen. Ordre om omplasering til Bardufoss gikk Lrt Øyeblikkelig,, og tross snestorm og transportvansker, fikk de fgrstc fly sin ilddåp ovcr Narvik-området aft den
10. april.
Den 14. april meldte et rekognoseringsf ly art 10 tyske transportfly
var landet i dyp sne pri Harrtvillvzrnnet vccl Elvegårdsmoen, like nord
for Narvik. To fly sto på ohodet>, men de fivrige var tilsynelatende
uskadd og tyskerne var i ferd med a mrike en startbane. Flyene og
barnen ble beskutt og bombet i to angrep samme dog, og resultarene
fotografert. Ingen av disse fly kom seneru fienden til nyffe.
I hele resten av april og fgrste del av mai I9/t0 ble det vist stor
aktivitct med rekognosering, fotografering og oppskytning av fiendtlige
stillinger. I alt ble utfØft 107 operative oppdrag for 5. Divisjon, men
6

Norske gutter strømmet i stort antall til det norske treningssentret iCanada
Ruten gikk ikke alltid etter snareste vei, men ingen vei var for tang.
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Hialmar Riiser-Larsen, <<Riiser'n)), er en ay pionerene i norsk flyvning. Han førte
N-25 på Amundsens nordpolsekspedision i 1925 og var navigatør pil polflukten
med iuftskipet <tNorger> i 1926. Under krigen var han sief for Marinen_s flyvåpen
og ble etter sammenslutning med Hærens flyvåpen i 1944, Flyvåpn etsførste sief.
Den første treningsleiren tå iselve Toronto by. Senere

Norway.

flyttet skolen til Little

Rekreasjons- og feriestedet Vesle-Skaugum ved innsjøen lnterlaken

i Nord-

Ontario.

Ole Reistad og Little Norway er blitt et begrep i Flyvåpnets historie. Her
giennomgår han dagens øYelse.

Frankrike, men etter at også dette lanclet virr falt og mangelen ph flyplasser på De britiske Øyer begynte h gjØre seg gjeldende, ble det be-

sluttet e opprette en base i Toronto, Canarda.
Sjefen for Marinens Flyvåpen, kontre-adrniral H jalmar RiiserLarsen, og Sjefen for Hærens Flyvilpcn, nrajor Bjarne Øen, kom til
Canada 4. august 1940 sammen med 120 irnclre norske. De ueffeknrerte
ordre på amerikanske fly ble <>verfqrt til den kanadiske basen. Treningsflygingen begynte 21. september 191t0, etter at de fgrste Fairchild PT- l9-flyene en {rave fra svcnsker i IJSA var ankommet
i august. Under det velkjente navnet ol-ittle Nonn,aryrr, ble Torontobasen en felles skole for flygere fra båclc hær og marine. I april l94L
ble den fgrste operative norske flyavdeling, l-iO skvadronen, opprettet
og utstyrt med 24 Northrop N-3 P B sjgfly, sorn opprinnelig var beinvasjonen i Norge.
Første august 1941 ble skvadronen sirrt i erktiv tjeneste og stirsjonert på Island under R.A.[].'s Cozrstal Conrmarnd. Skvadronen var delt

Catalina flybåt sorn avløste Northrop siøfly. Catalinaen ble brukt til patruljeog transporttieneste på Norge. Hemmelige agenter ble satt ut og hentet og
fikk sine forsyninger med disse fly. ldag er Catalinaen best kient forsin innsats

i 3 flighter. A-flight ble forlagt red Fossv'.e[]ur, Reykjavik,

som blc brukt sitmmen med Norttrrop sjgflyene. Halve skvadronen
ble forflyttct til Oban i Skottland i begynnelsen av 1943, hvor den fgrst
ble utstyrt mcd Sunderland flybåter. Hgsten I94, hadde 330 skvadronen fl4yet 7 t(X) timer med N-3 P B-flyene og logget 12 000 flytimer
med Sr-rndcrland. Tjenesten omfattet 99I ubåt-tokter, 42I konvoieskortcr og i iti rekognoserings- og erndre tokter. IJnder disse oppdrag
senket skvatdronen 2 ubåter, Ødela sarnnsynligvis 2 andre og skadet 7 .
I mellcmtiden var den fgrste norske jager-skvadronen blitt dannet den
2I. juli l94t i Catterick, Yorkshire. 331, skvadronen fikk fgrst
Hurricitne F I jagere, men ble snart utstyrt med Spitfire II B og ble
satt i aktiv tjeneste ved Castletown 22. seprember 194I.
Den andre norske jagerskvadronen, 332 skv., ble dannet ll . januar 1942, os ble kampklar i april samm e å.r. Den 20. juni l9/t2 ble 332
skvadronen overfgrt til North Weald for fly sammen mcd 3 3 I skva^ den larveste ulykkes-sratidronen, og i 1943 hadde sistnevnte skvadron
stikken og det h/yeste antall luftseire av alle allierte jarger-skvadroner
i Europa. Den 1. november i943, ble SØing No. 132 den såkalte
onorskeu ving'en dannet. Etter clen allierte invasjon på kontinenret

stilt før

B-flight

var stasjonert ved Akureyri på nordkysten, og C-flight fikk sin berse
ved Budareyri på Øyas /st-sidc. Hele 20 nråncclcr lå 330 skvadronen på
Island og til tross for uhyrc virnskelige værforholcl l6ste den 7t-80 %
av sine oppdrag. Sommeren 1942 fikk skvirclronen 6 Catalina flybåter,
Northrop på stranden ved Akureyri i 1943. Norge fikk som det første land
denne flytypen allerede høsten 7940. Northrop var datidens hurtigste flottørfly,
og kunne

til og med utføre jageroppdrag.

i redningstienesten og Svalbard-flyvningen.
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En norsk Spitfire skvadron på vei mot Frankrike.

Kong Olav ledsaget av nåværende generalmaior H, Mehre inspiserer et ned'
skutt tysk fly.

to norske skvtiCronene samt to britiske og en hollandsk. Vingen var en del av 2nd Tactical Air Force. De norske
flygerne hadde allerede gått over til h bruke Spitfire Ix-iagere, og
20. august 1944 kom den .,norske, vingen til Frankrike. Da vingen
ankom til Gardermoen, hadde 33I skvirdronen en resultatliste som
Iød på II4 sikre og 23 sannsynlige luftseire, mens 332 skvadronen
kunne skilte med 82 sikre og IIVz sannsynlige seire.
H/sten 194I ble ennå en norsk sjgfly-skvadron dannet, nummer
333. Denne skvadronen dekket ikke bare jobben som konvoi-eskorte
og ubåtjager. Etter at den offisielt begynte operasjoner den 8. februar
1942, ble skvadronen også benyttet til spesial-oppdrag for den norske
regjering, en tjeneste som blant annet omfattet transport av hemmelige
agenter til Norge. Frem til 10. mai 1943 ble gruppen kalt ..No. 1477
(Norwegian) Flight>, men da en flight med de Havilland Mosquito
F B 6 kom i tillegg til den opprinnelige flighten med Catalina Mk.
4 A'er, fikk man det offisielle navnet Skvadron 333. Mosquito-flighten
utviklet seg etter hvert til en egen skvadron, og antok i begynnelsen av
1945 navnet 334 skvadronen.

et Kongclige norske flyvåpen ble dannet våren 1944 ved en samHærens Flyvåpen og Marinens Flyvåpen. Allemcnslutning
^v
rede i 1936 hadde man i en spesiell komit6 arbeidet med planer om
h slå de ro våpengrener sammen, men den annen verdenskrigs utbrudd
hindret clcnne dannelsen av ett norsk flyvåpen. Da de norske skvadronene kom tilbake til landet etter krigen, ble det straks lagt planer for
a oppretre en liten moderne forsvars-styrke. I 1946 ble det foreslått
en oppsetning ph 7 skvadroner, hvorav 3 jagerskvadrcner, 2 skvadronet
med lette bombere og rekognoseringsfly, en sjgghende rekognoseringsskvadron og 1 transport-skvadron. Ved Oslo-avtalen av 1947 kiØpte
den norske regiering fplgende fIy fra England: 7, Supermarine Spitfire IX, 2I de Havilland Mosquito VI, 10 Convair PBY-5 Catalina,
3 Spitfire P R XI og 3 Mosquito T III.
Flygeskolen på Gardermoen var utstyrt med Fairchild PT-26,
26 B og PT -19 samt Harvard II treningsfly. Fly av typen Avro Anson
og Airspeed Oxford ble brukt til navigasjonstrening. En ny skvadron,
33r, ble sarr opp med Lockheed Lodestar transportfly. 14 av disse

besto vingen av de

12
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HHkhl
Mosquitoen var en av de alliertes beste iagerbombere, et slagkraftig våpen mot de tyske skip på Norskekysten.

F-86 K -

Allværsjager med den karakteristiske sorte radarnese.

Flerc typcr jctfly ble vurdert fø, rnan fant frem
Norsk toppscorer under krigen, Svein Heglund, hilser med
V-tegnet etter en luftseier. Merkene i flyet skyldes løssprengte
deler fra det tyske flyet,

flyene hadde under krigen fraktet flyktningcr og post mellom Sverige
og England, med norske flygere i uniformer fra det sivile engelske
flyselskap BOAC ved stikka. Flyene blc fgrst overfgrt til R.A.F.,
senere til den nye norske transportskvadroncn. I de fgrste efterkrigsårene led Flyvåpnet under mangelen på pcrsonell, og den 3. jagerskvadronen og 1 bombe-skvadron som var foreslått i 1946, ble aldri
oppreftet. På grunn av den raske utviklingen av militærflygingen i
etterkrigsårene samt de spesielle problemcr som Norges srrategiske
posisjon medførte, ble det sirtt ned en kommisjon som skulle utrede
fremtidsproblemer i forbindelse med det norske forsvaret. Da kommis joncn hadde avsluttet sine undersØkelser i 1949, ble det foreslått et
flyvåpen med 8 jager-skvadroner, 1 nattjager-skvadron, 2 foto-rekognoscrings-skverdroner, 1 lett bombe-skvadron og I rransport-skvadron. I
frcclsticl skulle hver skvadron her ti fly, med en reserve på 100 prosenr.
14

til en type som

for norske forhold. Til slutt ble 4 de Havilland Vampire
Mk. 3 jctjargcrc anskaffet tidlig i 1948 og levert til 335 skvadronen.
egnet scg

Dessuten blc dct plasert ordre på 25 Vampire F B 5 og F B

t2 samt et

mindre antall Vampire T ,5 treningsfly. N{ed disse flyene ble 331
skvadronen sartt opp på GarCermoen. FØr den foreslåtte cvergangen
til Vampirc kunne bli gjennomf Ørt, gikk imidlertid Norge inn i NATO
The North Atlantic Treaty Organ ization Dette f6rte rned seg en
overgang til amerikansk utstyr. Under NATOs Nordkommando skulle
Det norskc flyvåpen ha en styrke på 8 jagerskvadroner, hver på 25 fly.
De første Republic F-84 E og F-84 G Thunderjet jagerbombere ble
levert gjennom virpenhjelp-programmet M.D.A.P. i l6pet av sensommeren 195 I
Den fgrste skvardronen som fikk de nye Thunderjet'ene vat 334
skvadronen, men snart fr"rlgte 331 og den nydannede 33tl skvzrdronen
efter. Sammen dannet disse 3 usola-vingenrr. Snart hadclc også 330,
332 og 336 skvadronene konvertert til Thunderjet. I l-regynnelsen av
1957 begynte Flyvåpnet e skifte ut Thunderjet-flyene med North
Americzrn F-86 F Sarbre-jagere. Skvadronene 331 og 332 var først ttte,
.
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og ved utgangen av 1958 var så godt som alle 6 dagjagerskvadroner
ferdige med konverteringen. Sommeren 1955 fikk 337 skvadronen
F-86 K Sabre-jagere, og ble dermed Flyvåpnets fgrste allværs/avskjærings-skvadron. Skvadron 339 ble også utstyrt med allværsjageren
F-86 K. De fgrste RF-84 F Thunderflash fotorekognoseringsjagere ble
levert til 717 skvadronen våren 1956, og antallet fly ble senere Øket til
skvadrons styrke. Transportskvadronen 335 avsto de 7 gjenværende
Lodestarfly hgsten L9t0, og fikk i steden 10 Douglas C 47. To
Fairchild C-l19 F ble levert sommeren 19t6, senere ble antallet /ket
til 8. Fire av C-47'ene ble beholdt, de andre overlevert til Det danske
flyvåpen. I tillegg til 33t skvadronen var også hver flystasjor Lrtstyrt
med de Havilland DHC-3 Otter-f ly eller C.C.F. Norseman V for
kortere transport-tjeneste, samt Bell 47 D og G helikoprere til redningstjenesten.

Flyskolen holdt fgrst til på Gardennoen. I 1950 ble den mere
avanserte Øvelsesflyging overfBrt til Rygg., som den gang hadde gressdekke. Flrstegangsopplæringen hle flyttet til Jarlsberg flyplass. Senere
ble flyskolen igjen forenct på Værnes, og i juli 19t6 bestilte Flyvåpnet 2, SAAB 9I B-2 Safir treningsfly fra Sverige. Disse flyene
brukes imidlertid bare til et I2-I4 timers grunnkurs før elevene
reiser til Canada for videre utdanning i NATOs regi. Etter endt utdannelse i Canada sendes flygerne til et kr.rrs i instrumentflyging, navigasjon og taktisk skvadronflygirtg med Lockheed T-33 A jetfly ved
trenings-vingen på Sola. Hcr finnes også cn bombe- og skyteskole hvor
flygerne får utdannelse i stupbombing oil skyting mot bakkemåI. Den
maritime rekognoserings- og rednings-skvaclronen 333 med sine Convair PBY-5 A CatalinrL'cr er også stasjoncrt på Sola.
Flygere og navigzr t@rer som vil ha fast tilsetting som offiserer,
må gjennomgå Luftkrigsskolen som f. t. ligger på Fornebo ved Oslo.
Videre utdannelse finner sted ved Flyvalpnets stabsskole og Forsvarets
h6yskole.

Den rivende utvikling av flyene med store hastigheter og operasjonsh/yder, stiller enorme krav til bakkeorganisasjonen, kontroll- og
vitrslingssystemet og til personellets kvalifikasjoner. Det er derfor lagt
1,6

*',:
RF-84 F- Thunderflash

-fotofly. I løpet av fL timer kan skvadron

ll*#''si
r,,

717 som har

disse fly, fotografere størsteparten av Norge. Foruten kameraer kan flyet føre
kanoner. I stup kan RF-84 F passere lydmuren.
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stor vekt på irt Flyvåpnets tekniske skoler fglger med i uwiklingen og
at undervisningen holdes ph en høy standard.
Pir Flyvirpnets tekniske skole (FVTS) ved Kjevik, blir det tekniske bakkepcrsonell for motor, si<rog osv. utdannet. Det våpentekniske personell blir utdannet på Flyvirpnets våpentekniske skole (FV
VS) på Lista. Pel Lutvatn utenfor Oslo, ligger Flyvåpnets Sambandsog Radarskole (FVSBS). Administrasjonspersonell utdannes ved Flyvåpnets administrasjonsskole (FVAS) på Fornebu. Felles for de tckniske skolcr cr at i lgpet av de 18 måneder fgrstegangsopplæringen
varer, kirn cn ta et grunnkurs uten noen forlengelse av tjenesteticlen.
@nskcr man cn lengere utdannelse, kan man gå på et spesialkttrs, men
må da cttcr I 8 mirneder, tjenest egjgre fra 1 til IV2 å.r ut over tiden,

men da sont tclinisk sers jant med sers jants grad og lønn.
Flyvall)ncrs oppguver i Forsvaret er i stØrst mulig trtstrekning a
morserre scg at cn irngriper oppnår luftherredømmet i våre strategisk
viktige onrriiclcr, og srllrrnen med Marinen å, motsettc scg invasion
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SAAB ' Safir' Flyvåpenets moderne skotefly. I bakgrunnen Fairchild Packet
(C- f 19) med en Dakota (C-47) i midten.
Fairchild Packet C ll9 er nå Flyvåpnets viktigste transportfly, Det kan frakte
5 50_0_!9 last eller ca. 50- fallskjermjegere eller 35 bårer over en strekning på
ca.2700 km med en hastighet av ca,350 kmlt.

Helikopter - Bell 47.
Nike- Hercules, som skal erstatte Luftvernartilleriets
tunge kanoner. Raketten som er f jernstyrt, har en

rekkevidde på vel 100 km og en hastighet på ca.2500
kmlt. En bataljon utstyrt med disse raketter er under
utdanning og vil bli satt opp i Oslo-omrirdet innen ut-

gangen av 1959.

Flyvåpnets nyeste helikopter Sikorsky H l9 D eller
Sikorsky S-55, som den sivile versjonen kalles. Helikopteret kan frakte 10 mann og to flyvere. Som ambu-

lansefly er det i helikopterets rommelige buk plass til
seks bårer. Flyet brukes imidlertid mest til frakt ay
tyngere militært utstyr, eller iredningstjenesten. Det
kan med sin 700 hk. Wright-motor løfte 3900 kilo.
Helikopteret kan utstyres med hiul eller pontonger.
Topphastigheten er omlag 180 km/t, og rekkevidden
ca.580 km. Flyet har vært meget brukt til anleggsarbeider
her i landet.

Flyvåpnets jagere er

utstyrt med maskinkanoner og raketter.
Med full rakettopp-

hengi ng er i Id kraften
den samme som påen

krysser.

over sjficn og yte Hæren størst mulig bistand i dens kamp såfremt
f iencltligc styrker fhr fotfeste pa norsk territorium.
Vccl bcgynnelsen av den 2. verdenskrig hadde Norge bare 3 flyplasscr mccl fast dekke, nemlig Fornebu, Kjevik og Sola. Under den
tyskc okkupas jonen ble disse plassene utvidet og en rekke andre flyplasser bygget, blant dem Gardermoen, tsodø, Bardufoss og Værnes.
Etter at Norge kom med i NATO, er det bygget en rekke nye
flyplasser, sirrntidig som de eldre er utvidet til NATo-standard.
Samticlig som NATO har bidratt til Lrtbyggingen av våre flyplarsser, hitr vi gjennom våpenhjelpprogrrlmmet mottatt fly og Lrtstyr.
Flyviil)ncts flypark består i dag av:

tgert'l'1,; North Arnerican F-86 K og F-85 F Sabre- jagere, Republic
f -8 4 (; 'l'hunderjets.
F otorck,o,qtto.rt'rirr g; Republic RF'-U1r F Thunderflash.

.l

Flyteknikk øver en
egen ti ltrekni ng på
tidens ungdom. Til-

strømningen til skolen på Kievik er stor
og iveren tilsvarende.

'l

ren,itt,g.r I I

1,.' l.ockheed T -33 A, SAAB 9 l, B-2 Safir.

lrairchild Packet C- 1 1l F og C- 1 19 G, Dotrglas C-/t7 ,
C.lr. Norscman V, de Havillancl DHC-3 Otter.
I)it,er.rc' Il l': (,nrtirlina PBY-5 A, Piper L- 1 8 C (Hærens observas jons-

Tran.r ltrtrr I I .1,;

l<orps ).
I-I

t'r't'; llcll 47 G og J og Sikorsky H- 1 9 D.
Irlyviil-rncts innsats må sees i sammenheng med allierte operasio-

eliko ltl

ner, sirrlig niir det gjelder karnpen om luftherredgmmet.
Flyviil)nct har særlig behov for en fleksibel organisasjon, både
forrli forsviu'slrrcnen ennå ikke er helt Lrtbygget og på grunn av den
r ivcr-r,lc' t rv i l< I i ng som preger et moderne f lyvåpen.
r

Været er fremdeles
flyets verste fiende.
Men radaren harvært
en god hjelp. ldag kan

fly oprates> ned, selv
i temmelig usiktbart
vær.

Radio og radar har

revolusjonert flyvni n-

gen og har overtatt
der hvor menneskets
sanser ikke strekker

til.

lyviilrrrcts siverste sjef har rang av generall{ytnant. Til sin rådighet
harlrrn cn stab Flyvåpnets overkommando som er den
ru tgivcnrlc instrr ns for de ordre som S jefen for Flyvåpnet måtte gi.
lior clcn rcnt operative del av Flyvåpnet har sjefen for Flyvåpnet
uncler scg cn lrlykommandgr med stab. Han fgrer den Øverste kontroll
med og lcrlclsc av flyskvadronenes operative utdannelse og trening, og
er ansvirrlig for deres beredskop. Kontroll og varslingssvstemet ligger
også unclcr l; lykom mandøren.

Generalløytnant B. F. Motzfeldt.
Flyvåpnets sjef idag.

-

{.Jtviklingen har ført ril ar vi i dag
har to Flykomrnandgrer, en i SydNorge og en i Nord-Norge. Ved mobilisering og i krig blir Flykornrnand @ren
en alliert taktisk sjef direkte underlagt

COMAfRNORTH (Kolsiis) i operativ
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henseende.
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Anskaffelse,, vedlikcholcl og proclul<nrirtcricl l, forestas
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jon irv Flyvirpners

itv

Flyvåpnets forsyningskornmanclt>

FVFK ) sorl hur sitt hovcdkv^ rtcr
rned verksteder p,i Ki.llcr rncd undcrirvclc'lingcr bl. u. pir Hortcn og
(

Gttrdermoen. Rr-rtincnrcssig vedlikeholcl og rnindre re perrirs jonsarbcicl
utfgres ute ved statsjoncnc, nrcns ovcrhirlingcr og mcr omfattendc rcl)rrrasjclner utfpres vecl [rVIrK.
Flyvåpnet er innclclt i 4 rcgionulc luftkunrnrirndodistrikter. I-trftkommando Østlandct, som omfzrtter fy lkcnc Østfolcl., Akerslllrs, Oskr,
Hedmark, Opplancl, l3uskcrucl., Vestfolcl og Tclcmerrk.
Luftkommando Vcstlitnclct ornfattcr fylkcnclc Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland mcd Bcrgcn szrmr Sogn og F jordane.
Luftkommandt> Trrlnclclirg omfarttcr f)'lkcnc Ml4rc og Romsclerl, og
T rØndelagsfylkenc.
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Luftkommunclo Norcl-Norge omfutcr Norcllirnd. Tntnls og Finn-

konr rnirnclerende
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mark.

er den /vcrstc luftrnilittrrc s jcf i lirndsdelen, men er i
fred som krig, komrnatndornessig underlirgt Sjcfcn for Flyvåpnet. Han
stalr operativt under Sjefcn for Flyvåpnct gjcnnorn Flykorrrnanclpren.
En særstilling har Luftkomnandosjcfcn i Nord-Norge, som hirr ro
funksjoncr en som Luftkommandosjcf og cn som Flykomrnandr4r
Norcl. Sorn Flykommand/r er han i frccl olrcrirtivt underlarfjt Qverst-

.ådso'..

/t'-,

,

,rfn'{r"f

Nord-Norge.
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En Sabre-flight i 15 000 meters høyde. De mørke skyggene
tit venstre på bildet er dalen somfører inn til Årdal i Sogn.
M idt på bi ldet har vi Jotunheimen og i bakgru nnen ser
vi Dovre.
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Samarbeidet giennom NATO omfatter også utdannelsen av personelt, således
foregår ietutdannelsen av norske flyverJ f. t. i Canada. Bildet viser elevenes
nasionalflagg ved seremonien i forbindelse med utdelingen av <WingenD.

Fra 1. juli I9t7 er Luftvernartilleriet igjen ført tilbake til Flyvåpnet. Lufwernartilleriets ftinge skyts går ut av oppserningene og vil
etter hvert bli erstattet med raketter. Det lette skyts blir modernisert
og vil fa elektronisk helautomarisk siktesysrern.
Når utviklingen fra.,startu og uGanger Rolf" til supersoniske
fly og raketter har tatt mindre enn 5 0 år, har dette stillet srore krav

til

tilpasningsevnen både ph det menneskelige og det organisasjonsplan. Til a begynne med var rnannen bak stikka avgjgrende
for flyvningens suksess. Ved de store hastigheter som fremtidens fly
vil fa, vil den menneskelige reaksjonsevne ikke strekke til. Elektronikken vil etter hvert overta, og vi kan allerede i nær fremtid komme
til zi oppleve ubemannede fly.
Det Kongelige Norske Flyvåpen er primært bygget opp rned forsvar som måI, uten strategiske angrepsvåpen.
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