FLY BRUKT AV
DET NORSKE
LUFTFORSVARET
HEFTE NR. 16

Republic F-84 Thunderjet
Olve Dybvig
Bjørn Hafsten

					Innhold
Innledning
F-84 Bakgrunn
F-84 i Norge
Farger - Merking - Koder
330 skvadron
331 skvadron
332 skvadron
334 skvadron
336 skvadron
338 skvadron
717 skvadron
Diverse F-84 info
Liste over fly
Modeller
Kilder

Forsiden: F-84G-15-RE, s.nr: 51-1151, MU-Z. 									
		

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 nedlasting 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 nødvendigvis 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 samarbeid mellom entusiaster, som på hver sin
side har samlet bilder og informasjon om temaet. Dette heftet er laget i samarbeid med Bjørn Hafsten og er mer eller mindre en resirkulering av hans artikkel i Flyhistorisk Tidsskrift nr 2-94.
Jeg vil påpeke at profilene i dette hefte er illustrasjoner og ikke nødvendigvis
millimeter korrekt mht farger, størrelser og plassering av merking
I tillegg vil jeg takke følgende personer for deres bidrag til at dette hefte var
mulig å lage:

		Bjørn Hafsten			Tekst og bilder
		Per-Jarle Sogn			
Bilder og info		
		Per Einar Jansen			Bilder
		Ole Bjørn Slensminde		Bilder
		Jan Severinsen			Bilder
		

					Bergen mars 2016
					
Olve Dybvig
					odybvig@online.no

Bakgrunn F-84

XP-84 tredje prototype s/n 45-59477

Ingen annen flytype har tjenestegjort I så

stort antall
i Norge som Republic F-84 Thunderjet. Flytypen var
med på å bygge opp Luftforsvaret i første halvdel av 50
årene, såvel i antall skvadroner som i styrken ved hver
skvadron. Samtlige 206 fly ble levert som en del av det
amerikanske våpenhjelp-programmet, fordelt over en
fem-års periode. På den negative siden har Thunderjet
også rekord i antall havarier og i tap av flygere.
Typeutvikling

F-84 Thunderjet, eller P-84 som typebetegnelsen var
inntil 11 juni 1948, ble konstruert av et team ledet av
Alexander Kartveli. Prototypen XP-84 (ser.no. 4559475), var ferdig ved Republics fabrikk i Farmingdale
på Long Island i desember 1945. Den ble fraktet til
USAF test senter på Muroc Dry Lake i California, i dag
bedre kjent som Edwards Air Force Base. Her tok flyet
av for første gang den 28. februar 1946 med Major
Wallace Lein bak spaken. Kontrakten med USAAF var
på tre prototyper Den andre fløy i august 1946, og den
7 September
Samme år satte dette flyet ny amerikansk hastighetsrekord med 611 miles i timen. Dette var bare 5 miles under den daværende verdensrekord, holdt av en Gloster
Meteor F.4.
I Oktober 1946 var Republic fabrikken inne i en
økonomisk krise som fort kunne ha stoppet hele F-84
programmet. Bare ved forskuddsbetaling på fly som
skulle leveres i fremtiden, klarte fabrikken å komme ut
av problemene. I tillegg til de tre prototypene, skulle
Republic levere 15 YF-84A. Det første av disse var
klart i februar 1947 og dette var også de første flyene
med bevæpning- seks 0.50 kaliber M2 mitraljøser hvor-

av fire i nesen over luftinntaket, og en i hver vinge-rot.
Flyene var også utstyrt med vingetanken som var helt
karakteristiske for den rett vingede utgavene av F-84.
Den første virkelige produksjonutgaven, F-84B, ble
levert til 14th Fighter Group på Dow Field i Maine i
november 1947. Den siste av tilsammen 226 F-86B
rullet ut fra fabrikken i Farmingdale i juni 1948. Prisen
for en F-84B var den gang på US $ 225.500,Neste versjon var F-84C som ble levert i et antall på
191 stk. fra mai til november 1948. Forskjellen fra B
til C- modellen var motoren, det elektroniske systemet
bedre brannsikring av motorrommet og ny bombeslipp
mekanisme. Såvel B som C-modellen ble ut faset av
USAF i løpet av 1952.
Den første F-84 som fikk den nye Allison J35A-17D
motoren med 5000 lbs skyvekraft, fikk betegnelsen
F-84D. I alt 154 F-84D ble levert fra Republic fra
november 1948. Kort tid i forveien hadde USAF
nesten kansellert hele F-84 programmet, da de tidligere
versjonene ikke kunne oppfylle de krav som etter hvert
kom på bordet. På grunn av de betydelige midlene man
allerede hadde investert i programmet, ble det bestemt
å prøve F-84D med den nye motoren. Alle forventninger ble nå innfridd og grønt lys gitt for videre produksjon. F-84D var den første Thunderjet versjonen som
ble stasjonert utenfor USA. Flere fly av typen var ved
27th. Fighter Escort Group, da avdelingen ble sendt
til Korea vinteren 1950. På grunn av de store tapene i
Korea ble ytterligere 102 F-84D sendt dit i 1952.
F-84E var den første utgaven av F-84 vi fikk stifte bekjentskap med her hjemme. Det samme var tilfelle for

de fleste andre NATO land som var satt opp som mottakere av den senere F-84G. E- versjonen fløy første
gang den 18. mai 1949 og hele 843 fly ble levert frem
til juli 1951. USAF overtok 743 av flyene, de øvrige
gikk til NATO med Frankrike som hovedmottaker.
F-84E var også den første jetjageren som fløy nonstop over Atlanteren, med etterfylling av drivstoff i
luften. E-versjonen hadde samme motor som F-84D og
skroget var gjort 30 cm lenger for å gi flygeren bedre
plass. Typen var utstyrt med Sperry A-1C radarsikte og
mulighet for å bruke JATO-raketter under
avgang. De siste F-84E i amerikansk tjeneste ble faset
ut i 1959.

for døren. F-84G var også først ute med det forsterkede
cockpit- dekslet som senere ble montert på alle rett vingede F-84-versjoner
Av totalt 3025 F-84G ble 789 fly overtatt av USAF
mens resten gikk til andre land, inklusive 200 fly til
Norge. Kostprisen for en F-84G inklusive motor bevæpning og elektronikk var $320.929,-, eller omtrent
2,3 mill, kroner. Det var derfor ikke noe ubetydelig
bidrag Norge mottok gjennom våpenhjelp programmet.
Den første F-84G ble levert fra Republic i august 1951.
Det var 31st. Fighter Escort Wing på Turner Air Force
Base i Georgia, som fikk disse flyene. Senere fulgte
leveringer til 5th Air Force i Korea, hvor Thunderjeten
ble brukt i et stort antall gjennom resten av krigen der

Den siste versjonen av Thunderjet, F- 84G ble faktisk
satt i produksjon som en ren nødløsning. USAF hadde
regnet med å ta i bruk en helt ny “swept-wing” variant;
F-84F. Store problemer med utvikling av typen forsinket programmet såpass at en mellomløsning måtte
finnes. Koreakrigen og den spente situasjonen i Europa, tilsa behov for et fly som kunne føre taktiske
atomvåpen. F-84G ble derfor utviklet med den nye
Allison J35-A-29A motoren med større skyvekraft,
5600 lb. mot E- versjonens 5000lb. Større fart, rekkevidde og nyttelast, gjorde F-84G til den jagerbomberen
USAF trengte i øyeblikket, ikke minst med tanke på de
store leveransene til NATO-allierte Europa som stod

En fargerik F-84 i tjeneste hos U.S. Air Force Thunderbirds. F-84G var det første flyet som ble brukt av denne oppvisningsavdelingen og brukte flytype fra 1953 til 1955 hvor de da gikk over til F-84F Thunderstreaks

F-84 i Norge

General Dwight D. Eisenhower overleverer de første 5 F-84E Thunderjet’s til Luftforsvaret og 334 skvadron på Sola 10 September 1951.

De

første og eneste F-84E ble overlevert Luftforsvaret ved en høytidelig seremoni på Sola den 10.
September 1951 De seks flyene ble hovedsaklig
brukt til overføring av nye flygere til Thunderjet.
De vandret derfor mellom de forskjellige skvadroner etter behov helt fram til mai 1954, da flyene
ble bygget om til RF-84E og avgitt til foto-vingen.
I sitt leveringsprogram for Norge hadde USAF
først oppgitt følgende leveranser av F-84:

1951 		
1952 		

6 F-84E og 202 F-84G
28 F-84G

Dette ble senere endret til følgende program som
bare omfattet G-versjonen:
1952/53
1954		
1955		
Etter 1955
Totalt		

156 fly
35 fly
18 fly
41 fly
251 fly

Av den totalen skulle 47 fly eventuelt leveres fra
andre lands flyvåpen. Tallet inkluderer også erstatnings-fly for havarerte maskiner Nå ble det ikke
behov for så mange Thunderjets. I tillegg til at
F-86F Sabre kom på midten av 50 tallet, kunne
ikke Luftforsvaret sette opp flere enn seks 25- flys
skvadroner i perioden 1952 - 1954. Dette innebar
allikevel et voldsomt 1øft for vårt land.
Hovedleveransen av Thunderjets til Nord Europa
skulle skje via København. Flyene skulle skipes
over fra USA og deretter gåes over før fordeling
til det enkelte land. Det var harde forhandlinger
med amerikanerne om frakten over Atlanteren. Det
lyktes Norge til slutt å få et betydelig antall fly
over på norsk kjøl.

Før skipning ble flyene gitt såkalt “Cocoon-behandling” et vann- og luftbeskyttende plast lag som
nærmest hermetiserte flyet. Det var SAS som fikk
kontakten om klargjøring av flyene etter ankomst.
Maskinene ble losset ved oljehavnen Prøvestenen på Amager utenfor København. Derfra ble de
trukket på egne hjul gjennom gatene av traktorer
frem til selve Kastrup flyplass. Her ble plastlaget
fjernet og deksler samt annet utstyr montert. Flyene
fikk fjernet sin USAF-merking og påmalt kjennetegn og nasjonalitetsmerker for de forskjellige lands
flyvåpen. Foruten Norge var det fly til Danmark,
Holland og Belgia som kom denne veien. Selv om
Thunderjetflyene utgjorde hovedtyngden, ble det
også levert et betydelig antall Locheed T-33 og
North American T-6 på samme måte. Den første
transporten med syv F-84G ankom København med
handelsskipet “Bureel” den 10. mars 1952. Nesten
en måned senere kom hangarskipet “Tripoli” med
44 Thunderjets på dekket. Denne transporten inneholdt også de 13 første flyene bestemt for Norge.
Tilsammen ble 121 F-84G levert til Norge på denne måten. Den siste sendingen på fem fly ble levert
til København den 29 august 1953. Arbeidene på
Kastrup fortsatte også etter dette tidspunkt, men
da bare med fly til Holland og Belgia. Etterhvert
som flyene ble klargjorte på Kastrup, ble de hentet
hjem av norske flygere. De resterende Thunderjetene ble fløyet fra USA til Europa av amerikanske
piloter. Ruten gikk fra Westover Air Force Base
til Goose Bay- Grønland- Keflavik på Island og
Prestwick i Skottland. En rute som var godt kjent
fra fergeflygingene under krigen. Fra Prestwick ble
flyene overført direkte til den aktuelle flystasjonen
i Norge.
En av de siste Thunderjetene som var planlagt levert, 51 10346, ble ved ankomst til Prestwick i de-

sember 1954 stående i påvente av deler. Amerikansk
effektivitet må ha sviktet fullstendig I dette tilfelle,
for først den 12.12. 1955 kunne 1708th. Ferrying
Group på Prestwick rapportere at flyet var klart.
Det ankom Gardermoen seks dager senere. Ved
ankomst til Norge ble flyet gitt en standard mottakskontroll for-å sjekke at alt utstyr var i henhold til
spesifikasjonene. De ble deretter umiddelbart fordelt
til skvadronene.
Fly  til  Portugal
Sommeren  1955  hadde  luftforsvaret  et overskudd på
F-84G. MAAG (Military Assistance Advisory Group) i
Oslo koordinerte det amerikanske våpenhjelpprogrammet i Norge, ga da ordre om å overflytte åtte Thunderjets til  Portugal  Den  3  august  gikk  det  ut ordre fra
LOK til  skvadronene  om følgende  avgivelser:
330, 331 og 332,  
336  og  338 		

2  fly  hver
1  fly  hver

Flyene skulle  ha  maksimum 600 timer gangtid og ca
halvt år igjen til hovedettersyn (IRAN). Den 2. September var alle åtte fly ankommet  til  LFK  på  Gardermoen  hvor de  gjennomgikk  en  teknisk  klargjøring.
Overføringen  skulle  skje  med  norske flygere  under  ledelse  av  Major  Hans Wergeland  fra  332  skvadron.  De  startet  fra Gardermoen  den  19 September
med mellomlanding  og  overnatting  på  Volkel  i
Holland.  Turen  fortsatte  så  til  den amerikanske  flybasen  Chateau roux  i Frankrike  hvor  flyene  ble  avlevert.  Dette var  også  det  eneste  tilfelle  hvor  norske Thunder ets  ble  gitt  tilbake  til  USAF
Felgende  fly  ble  avgitt  til  Portugal.
51-1216
332
AH-F
51-9846
338
RI-K*
51-10414
331
FN-2
51-10617
331
FN-S
51-11120
330
WH-?
51-11157
330
WH-J
51-3087
332
AH-G
*Fra 338 skvadron var egentlig 51-10058 MU-D tatt
ut for levering. Det viste seg imidlertid at flyet måtte
gjennomgå en større vinge-reparasjon og det ble derfor
byttet med 51-9846. Dette flyet var levert fra 334 skvadron til 338 skvadron allerede i mars 1954, men sto
fortsatt merket RI-K over et år senere.
Thunderjet i daglig tjeneste.
Hver skvadron ble delt inn i fire flighter hver på fire fly
med en flightsjef og fra fire til seks flygere. Ni fly var
i reserve slik at det kunne opprettholdes en konstant
styrke på 16 kampklare maskiner. Planoppsettingen for
en Thunderjetskvadron var på 25 fly. I virkeligheten
kunne dette tallet variere sterkt både opp og ned. Det

høyeste antall F-84 tjeneste på en gang var i mars 1955
med 181 fly fordelt på seks skvadroner samt fotovingen.
Thunderjet var utstyrt med en noe svak motor. Dette
førte til at takeoff med fulle tanker og med våpenlast,
krevet rullebanen fullt ut. Det var nok mang en flyger
som fikk svettetokter da enden på rullebanen nærmet
seg altfor raskt. F-84 var et takknemlig fly i luften.
Skulle det gå galt, var det bare å slippe stikka så ordnet
flyet det meste selv. Under landing var det heller ingen
spesielle problemer Bremsene var imidlertid i svakeste
laget og flyet krevet derfor også lang landingsbane.
Flyene måtte titt og ofte inn til større overhalinger
og reparasjoner. Dette foregikk ved Luftforsvarets
Forsyningskommando som normalt holdt til på Kjeller. Nå var ikke rullebanen der lang nok for F-84, så
egen vedlikeholdsavdeling ble opprettet på Gardermoen. Det ble gjort forsøk med å ta av fra Kjeller med
JATO-raketter festet til flyet, men dette ble aldri noen
praktisk løsning. Mindre arbeider ble tatt hånd om av
vedlikeholdskvadroner på de flyplassene hvor F-84 var
stasjonert.
En betydelig svakhet ved Thunderjet var flyets begrensede levetid. Vinge hoved bjelken hadde en beregnet tid på 1200 flytimer Dersom denne tiden skulle
overskrides, måtte flyene gjennomgå en omfattende og
kostbar vingemodifikasjon. Det var svært få fly som ble
gitt denne ekstra levetiden. Langt de fleste ble avskrevet når 1200-timers grensen var nådd.
Den 11 februar 1959 gikk følgende melding ut fra
Luftforsvarets tekniske etat: “Samtlige F-84G skal
være tatt ut av tjeneste pr 1 juni 1960. Alle 4.1injes
vedlikeholdsarbeider som IRAN og motoroverhalinger
er forlengst opphørt og samtlige F-84G er fordelt til
LKT enten på Ørlandet eller Værnes” Denne ordren
ble overholdt og de 34 gjenværende flyene kunne avskrives den 6. juli 1969.
Med unntak av de åtte flyene som ble avgitt til Portugal ble samtlige F-84 avhendet her i landet. USAF
hadde heller ikke lenger bruk for flyene, heller ikke for
re-distribusjon til andre lands flyvåpen. Etterhvert som
et større antall fly ble avskrevet i 1957 og 1958, ble
disse lagret på Værnes i påvente av nærmere ordre fra
MAAG Da flyene ble fristilt bestemte LOK at disse
skulle selges som skrap etter at noe utstyr samt våpnene var fjernet. Motorene ble tatt ut og solgt separat.
Alt gikk unna ved auksjoner på Værnes flystasjon
til priser fra kr 700,- til kr 1350,-. Hovedavtageren
var firmaet Bergmetall i Oslo, men skraphandler Rolf
Bakke fikk også kjøpt en del fly
Foruten Norge, ble F-84 Thunderjet brukt i følgende
lands luftforsvar Danmark, Belgia, Nederland, Frankrike, Italia, Portugal, Tyrkia, Hellas, Thailand, Iran,
Nasjonalist Kina, og Jugoslavia. I tillegg kommer
selvfølgelig USAF og Air National Guard.

Farger - Merker - Koder

F-84 AH-S, s.nr 52-2979, AH-S som hadde et lite uhell på Gardermoen 07.08.1953. Nesehjulsfoten knakk under en kollisjon
med en betongkant under taxing. Flyet fremstår som kanske typisk, da avdelingsmerking på dropptanken mangler og kun
bokstavkoden indikerer avdelingstilhørsel. Men det var ikke alltid tilfelle da flyene tidvis ofte var brukt av andre avdelinger og
omkoding tok noe tid

Farger:

Flyene var levert umalt og fremsto under hele tje-

nesten i umalt aluminium. En mørkegrønn anti glare
stripe var påmalt fra nesetipp til haleror på oversiden.
En vanlig praksis for å hindre blending av pilot for sol
reflekser på aluminiums overflater. Toppen av halefinnen var malt lys grå med en svart forkant. Det kan
virke som om flyene tidvis var malt lys grå eller aluminium under. Spesielt fra vingene og bakover. Rødt
bånd rundt flykroppen bak vingen viser hvor bakparten
kunne taes av for å komme til motoren
Understående avsnitt: Nasjonalitetsmerking, koder og
serienummer er basert på antagelser og kalkulert gjetning, da jeg mangler en TO om dette temaet
Nasjonalitetsmerker:
Flyene hadde standard norsk rundell med 900mm diameter på vingene og 600 mm diameter på flykroppen
Koder:
Flyene ble merket med en to bokstavs avdelingeskode
med et påfølgende individuelt kjenningsbokstav. Bokstavene skulle være 600 mm høye og maks 375 mm
brede med 100 mm avstand mellom dem. Farge svart.
Bokstavene skulle være fremme på hver siden av nesen
Flyets individuelle kjenningsbokstav ble også ofte
påmalt på toppen av halefinnen

Skvadron:		
330 skvadron		
331 skvadron		
332 skvadron		
334 skvadron		
336 skvadron		
338 skvadron		
717 fotorek-ving

Avdelingskodde:
WHFNAHRIPXMUT3-

Serienummer:
Tallene skulle være 200mm høye 125 mm bred med
45mm avstand mellom de enkelte tall. Farge svart og
plassering midt på halefinnen. Av ukjent grunn ble ikke
hele serienummeret påført. Første tall ble fjernet og
bindestrek fjernet slik at f.eks 51-10976 ble malt på
halen som 110976
Spesiell merking:
Se under hver skvadrons avsnitt

330 Skvadron

F-84, WH-F, s.nr: 52-8458, 330 skvadron, bildet er tatt under “Flygingens dag” på Kjevik den 23. mai 1955. Flyet er malt opp
i avdelingens første fargeskjema

Etter en dvale på nesten åtte år ble vår før-

ste skvadron fra krigen gjenopprettet på
Gardermoen den 20. juli 1953, nå som jagerflyskvadron med F-84G De to første flyene, WH-A og WH-B, ble hentet på
Kastrup den 22. august. Et par måneder senere var avdelingen oppe i full styrke på 25 fly. Etter et
omfattende treningsprogram, kunne 330 delta med
full styrke i øvelse “Morning Mist” fra Sola i September/Oktober 1954. Over 1200 timer ble fløyet i løpet av en eneste måned. Kort tid etter tilbakekomsten til Gardermoen fikk skvadronen beskjed om
at den var uttatt til å fungere som en “Operational Training Unit” for Luftforsvarets Thunderjet-avdelinger Denne virksomheten tok til den 1
november samme år Nyutdannede flygere
fra USA gjennomgikk først et kurs ved Jet-treningsvingen (senere 718 skvadron), før de slapp til på Thunderjet. Etter 15 timers overføring, ble kurset avsluttet
med 17 timer taktisk flyging. I tillegg kom 70 timer teori og 38 timer befalsutdanning.  En av de mer celebre “elever” ved 330’s OTU var daværende sjef for LKØ, generalmajor Haakon M. H.
Jørgensen. Han fikk sin første av mange turer med WH-N den 20. januar 1955. Han fikk senere sin egen F-84G med kjennetegn HMH-J (Første tur 14.03.56).
Mellom kursene ble det tid til flyging av mer operativ
karakter for instruktørene. Hovedsaklig våpenflyging
fra Sola, men i juni 1955 kunne skvadronen delta med 16 fly i øvelse “Carte  Blanche” fra Laar-

brach i Tyskland. Dette var en av de siste virkelige store fly øvelser i NATO-regi, med deltagelse av
over 500 fly samtidig.
Den 28. august 1956 ble 330 flyttet fra Garddermoen til den nye Rygge flystasjon.
Her fortsatte aktiviteten stort sett som tidligere. Etter hvert ble F-84G erstattet av F-86F Sabre i Luftforsvaret, og behovet for egen F-84 OTU ble borte. Den 5 juli 1958 var det definitivt slutt og
330 gikk inn i en ny dvale før den igjen ble aktivisert. Da som en maritim skvadron i tråd med tradisjonene fra krigsårene
Skvadronsjefer ved 330 skv 1953 - 1958
Major Nils Arveschoug
20.07.53     13.12.55
Major Einar Weisteen
13  12.55     16.07.56
Major Hans Wergeland
16.07.56     13.08.57
Kaptein Kjell Finnebraaten
13.08.57     05.07.58

Avdelingsfarger ved 330 Skvadron

Første utseende på 330 skv sine fly. Grønn nesetupp med en rød strek samt grønn strek på vingetanken med rød
outline. Nøyaktig nyanse på grønnfargen er ukjent. Vingetank strekens utseende er også noe ukjent.

Andre utseende på 330 skv sine fly. Sjakkmønster i blått og hvit rundt nesen med tilsvarende mønster på
en strek på vingetanken. Noen fly fikk skvadronmerke på halefinnen

Bilder 330 Skvadron

F-84G-31-RE, s.nr: 52-2995, WH-B. Avbildet på Ørlandet i slutten av mars 1957

F-86G-31, s.nr: 52-8458, WH-F hadde et alvorlig uhell 01.02.1954. Flyet tok bakken 100 før rullebanen på Gardermoen. Flyet skled 650 m på banen før det stoppet. Flygeren, Sjt. Kjell Hagen var uskadd. Reparasjonen ble
vurdert som så omfattendes at flyet ble i stedet brukt som undervisningsmateriell

F-84G-31 s.nr: 52-8465, WH-G. Flyet fikk senere kjennetegn WH-M ?, FN-I og MU-P. Flyet står i dag utstillt på
Luftfartsmuseet i Bodø

F-84G-26, s.nr: 51-11113, WHC. Personlig kode til Werner H. Christie. Flyet var tiltenkt kode PX-F, men fløy
aldri med det. Flyet tilhørte 336 skvadron. Senere EOS (Egil O. Stigset) og RI-?. Utfaset 31.07.1958

331 Skvadron

F-84G-16-RE, FN-T, s.nr: 51-10634 i 331 skvadron sine farger

Da 331 skvadron ble nedlagt på Værnes den 1. de-

sember 1951 skulle det bare gå et halvt år før avdelingen igjen var på vingene. Den 23 juni tiltrådte Major
Eivind Tjensvoll som fungerende skvadronsjef.
Tre dager senere kom beordnings telegram om avdelingens nyoppsetning på Sola den 15. juli med F-84
G Thunderjet. Overføringen fra Værnes
fant sted den 2 juli. I første omgang fikk
skvadronen overtatt 334 skvadrons Harvard
og det ble flyging med disse frem til slutten av august. Den 25. august ankom den første av Thunderjetene FN-L, til Sola. Påfølgende dag kunne løytnant Arne Riegels ta flyet opp som førstemann ved
skvadronen. Den 20. September hadde 331 mottatt 10 F-84 og styrken var oppe i 27 flygere. I tillegg kom 15 Havarder som var midlertidig utlånt avdelingen.
I 1953 hadde 331 ved flere anledninger detasjementer til Bodø og Bardufoss for å overvåke sovjetiske krigsskip på vei til Murmansk. Høsten samme år var
skvadronens første oppvisningsteam i luften,  og i september deltok avdelingen i øvelse “Heads  Lip” Sommeren 1954 ble det et 14 dager besøk til Volkel i Nederland. 200 mann og en kvinne fra 331 skv deltok på
utflukten.
Et av de kanskje mest minnerike utenlandsbesøk i 331’s etterkrigshistorie, fant sted i mars 1
955. Sammen med 332 skvadron, ble 331 invitert av Air Ministry til et tre-dagers besøk på North Weald nord-øst for London. Flere veteraner fra
krigens dager var med, og besøket ble på alle måter en suksess.
Den  nye  Bodø  flystasjon  var  nå  endelig

ferdig,  over  et  år  etter  de  opprinnelige
planene.  331  hadde  hatt  et  så  og  si  fast
detasjement  der  fra  oktober  1954,  bare
avbrutt  av  en  periode  fra  desember  til
februar  året  etter     Den  permanente
overføring  av  skvadronen  foregikk  i
august  1955  og  den  31  denne  måneden
var  21  fly  på  plass,  sammen  med  et
tilsvarende  antall  F-84G  fra 334  skvadron.
Bare  en  uke  etter  ankomsten  til  Bodø,
deltok  331  i  en  større  NATO-øvelse  med
base  på  Ørland.  331  s  standkvarter  ble
flyttet  fra  Sola  til  Bodø  i  September  1955.
331  skvadrons  hovedoppgave  i  disse
årene  var  luft-til-bakke  operasjoner  Andre
ting  som  skips-rekognosering  og  acroflyging  ble  det  også  tid  til     På
skvadronens  15-års jubileum  klarte  man  å
få  en  16-flys  formasjon  i  lüften.  I  juni
1956  hadde  avdelingen  et  detasjement  på
Bardufoss,  noe  som  gjentok  seg  i  juni
året  etter
I  mars  1957  var  halve  skvadronen
vekselvis  på  Sola  for  bombe-  og
skytetrening,  og  i  august  deltok  331  s
acro-team  ‘The  Air  Vikings”  under  det
store  flystevne  på  Rygge.
1958  ble  skvadronens  siste  år  med
Thunderjet.  F-86F  Sabre  var  på  full  fart
inn i Luftforsvaret,  og  den  31  juli  kunne
løytnant  Aas  fly  den  siste  maskinen  til
Værnes  for  lagring.  331  hadde  vært  nødt
til  å  flytte  midlertidig  til  Andøya

F-84G-15-RE, FN-Q, s.nr: 51-1124 fra 331 skv skar ut under landing på Bodø flystasjon 20.05.1957. Skadene ble først klassifisert som større, men flyet kunne repareres. Piloten, fenrik Karl Ødegård, var uskadd.

flystasjon  den  28.  april,  da  rullebanen  i
Bodø  skulle  utbedres.  Hovedtyngden  av
flyene  ble  avgitt  til  334  og  noen  ble
fløyet  til  Værnes  for  lagring.
Skvadronsiefer ved 331 skv 1952 - 1958:
Major Eivind Tjensvoll
23.06.52 25.09.52
Major Emil Erla
25.09.52 07 10.53
Major Bjørn Johansen
08.10.53 10.01.54
Major Bjørn Meyer
11.01.54 01.08.55
Major Torbjørn Anderssen
01.08.55 30.07.56
Major Jack Hemmestad
01.08.56 10.12.57
Major Fredrik J Iversen
20.12.57 - 13.07.59

Avdelingsfarger ved 331 Skvadron

F-84G-31-RE, FN-A, s.nr: 52-8357 i 331 skvadron sine farger. Blåmalt nese. Blå strek på vingetanken. Blått lyn
langs flykroppen og rødt, hvitt og blått “flash” på halen. Også kalt “Solaflash”, da denne dukket opp mens flyene
var stasjonert på Sola. Flyene fikk også ofte påmalt skvadromsmerke på halen
Dette er det eneste kjente avdelingsfarge denne avdelingen hadde på F-84 flyene

Samme fly som over, men her uten vinger for å vise det blå lynet langs flykroppen

Bilder 331 Skvadron

F-84G-31-RE, s.nr: 52-8366, FN-C. Flyet hadde en haveri 02.09.1957. Under avgang fra Bodø flystasjon mistet
Piloten kontrollen og forsøkte å avbryte. Farten var imildertid så stor at flyet fortsatte utfor enden av rullebanen og
havarerte. Piloten, sersjant Tor Harald Stenberg, var uskadd.

Bilde av en F-84 fra 331 skvadron etter et lettere havari. Ukjent hvilket fly

F-84G-31-RE, s.nr: 52-2954 eller 52-2956 som begge hadde koden FN-L. 52-2956 hadde en alvorligUlykke
01.07.1957. og ble avskrevet og ble erstattet av 52-2954

F-84G-21-RE, s.nr: 51-10947, FN-P

To bilder av F-84G-31-RE, s.nr: 52-3132, FN-Y som hadde et havari 09.10.1953. Under avgang fra Sola kom
«overheat warning light» på og flygeren avbrøt øyeblikkelig avgangen og forsøkte å bremse opp. Det tungt lastede
flyet hadde god fart og stanset først 9 m forbi enden av rullebanen etter å ha brukket nesehjulsleggen. Piloten,
fenrik Sverre Haugen, var uskadd.

Muligens samme fly på disse to bildene som på forrige bilder; F-84G-31-RE, s.nr: 52-3132, FN-Y

Flott fargebilde av F-84G, FN-Y, s.nr: 52-2849

332 Skvadron

F-84G-31-RE, AH-Z. s.nr: 52-8316 fra 332 skvadron. Flyet er malt i avdelingens første skjema. Men aviker normalen med en
ukjent farge på nesen (mest sannsynlig bronsefarge) og WWII skvadronsmerke på halen. Bilde tatt tidlig på 1950 tallet

Som

den siste av Luftforsvarets
Spitfire-skvadroner, ble 332 skv nedlagt på
Bardufoss den 1 juli 1952. I likhet med
331 fikk heller ikke 332 lange
dvaleperioden. Thunderjetene strømmet nå
til landet, og allerede den 23. februar året
etter kunne skvadronen aktiviseres på
Gardermoen. Her gikk avdelingen
etterhvert inn i Flygruppe 1 sammen med
330 og 336 skvadron. Den første
Thunderjeten ankom fra Danmark den 2,
mai, og i løpet av et par måneder var 332
oppe i 25 fly i henhold til oppsettingsplanen.
I juni 1954 fikk 332 æren av å være
første skvadron på den nye NATOfinansierte ørland flystasjon, som nå på
det nærmeste var fullført. Måneden etter
var det utenlandsbesøk på Volkel i
Nederland, og senere på året var 332
vertskap for den danske 725 eskadrille. I
mars 1955 deltok 332 sammen med 331
under besøk på North Weald.
I 1955 ble den første våpenflygingskonkurransen arrangert på Sola i dagene
7 til 9. juli, og 332 stakk like godt av
med seieren. Ikke før var man tilbake på
Gardermoen, så ble det flytting til Rygge
hovedflystasjon som den første skvadron
på denne stasjonen. Samme år fikk
skvadronen delta i øvelse “Maigull” på
Bardufoss og nok en gang være vertskap
for en dansk F-84G-skvadron, denne gang

720 eskadrille.
1956 ble det siste hele året med
Thunderjet for 332.1 februar/ mars var det
ny våpentreningperiode på Sola, og
senere ble det midlertidig flytting til Torp
mens rullebanen på Rygge ble utbedret.
Under våpenflygnings-konkurransen dette
året, klarte 332 å gjenta bedriften fra året i
forveien.
Skvadronens 15-års jubileum ble feiret
på Rygge med brask og bram i februar
1957 I programmet inngikk Wandt annet
en flott flyoppvisning, den første av det
etter hvert berømte acro-teamet “Flying
Jokers” 332 skvadron var uttatt som den
første som skulle få de nye F-86F
jagerbombere i Luftforsvaret. Den 10,
april ble fly nr 1 overlevert skvadronen
under en seremoni på Rygge, og i juni
forsvant de siste Thunderjetene.
Skvadronsjefer  ved  332 skv  1953 - 1957:
Major  Just  Chr  Ebbesen
23.02.53     29.03.54
Major  Hans  Wergeland
29.03.54     10.10.55
Major  Arne  Riegels
10.10.55     01.06.57

Avdelingsfarger ved 332 Skvadron

332 skvadrons første fargeskjema. Blå øks med to røde striper på vingetanken. Avdelingskode AH

332 skvadrons andre fargeskjema. Bronsefarget nese med en svart strek. Svart pil på vingetank med en øks i bronsefarge inne i pilspissen

Da avdelinge flyttet til Rygge ble halen malt i ett mørkeblå, hvitt, rødt “flash” mønster. Dette er fargene til Luftkommando østlandet. Det hersker noe usikkerhet i om fargen var svart eller mørkeblå. Flyene fikk også ofte skvadronsmerke påmalt halen

Det hersker noe uenighet angående fargene på ”Ryggeflashen”. Noen hevder svart, hvit, rød, hvit og
svart, mens noen hevder at den svarte var veldig mørkeblå. Her et bilde av halen på en 336 skv F-84.
Skvadronsmerke har mørkeblå bakgrunn mens bakgrunnen ser mye mørkere ut. Under et eksempel på
det eneste fargebilde (som er rimelig kornete) som forfatter kjenner til av ”Ryggeflashen”. Begge foto av
Per-Jarle Sogn

Bilder 332 Skvadron

F-84G med kode AH-O. Flyet er ikke i listen over fly. Siden serienummeret ikke er påmalt er det noe vanskelig å
bestemme nøyaktig identitet til dette flyet

F-84G-31-RE, s.nr: 52-2914, AH-T. Havari 02.12.1953. 332 skv. hadde avsluttet skyteøvelser ved LBSS på Sola
og skulle forflyttes tilbake til Gardermoen. Under landinggen kom AH-T for lavt og overskjøt final. Under en
krapp sving etter å ha berørt tretoppene steilet Flyet og tok bakken i tilnærmet trepunktsstilling før rullebanen.
Nesehjulsleggen brakk av. Piloten, sersjant William Krabseth, kom ikke til skade.

F84G-6-RE, s.nr: 519945, AH-G. Her med farger i fra perioden på Rygge

F-84G-31-RE, s.nr: 52-8388, AH-E. Flyet tar her av vha JATO raketter. Ekstra skyveraketter brukt for starthjelp på
korte rullebaner. En demontrasjon på flystevne på Kjevik i 1957. Pilot: prøveflyger Ø. Brage-Andersen

F-84G-31-RE, s.nr: 52-2935, AH-D.Ulykke 27.01.1955. Under avgang fra Gardermoen fikk Piloten ikke Flyet i
luften og det fortsatte ut over enden av rullebanen med over 300 km/t. Det gikk gjennom et dobbelt nettinggjerde,
fortsatte over Gardermoveien og traff til slutt en garasje før det stanset. Piloten, fenrik Arne Nordbrøden Nilsen,
slapp fra havariet med minimale skader.

Utprøving av bremsenett med F-84G-31, s.nr: 52-2983, AH-U på Rygge

334 Skvadron

F-84G-31-RE, RI-I, s.nr: 52-3148 fra 334 skvadron etter en buklanding på Bodø flystasjon 02.08.1958. Etter to mislykkete
landingsførsøk fordi understellet ikke ville låse seg, ble flyet buklandet. Piloten fenrik Nils Smith-Solbakken var uskadd, men
flyet fikk så store skader at det ble avskrevet og omkategorisert som undervisningsmateriell.

334 skvadron fikk æren av å bli den første av Luftfor-

svarets seks Thunderjetskvadroner. Seks F-84E ble
overlevert ved en høytidelig seremoni på Sola den 10.
September 1951. 334 hadde da fristet en nokså lunken
tilværelse etter at avdelingens Mosquito-fly var blitt
“grounded” tidligere samme år.
Et større antall Havards var blitt tildelt skvadronen som
erstatning, neppe det nybakte flygere ønsket seg. Inntil
hovedleveransen av F- 84G tok til i 1952, ble dette
skvadronens hovedtype. I løpet av sommeren 1952 ble
til sammen 25 nye F-84G overtatt og 334 var oppe i
full styrke. Skvadronen inngikk i Flygruppe 2 på Sola
sammen med 331 skv og etter hvert 338 skv.
August 1954 så det første av flere detasjementer til
Bodø, en ordning som ble delt med 331 skvadron.
Hele Flygruppe 2 skulle overføres dit med 332 skv som
første skvadron den 20. juli 1955.
Det var årlige forlegninger til Sola for de pålagte skyteøvelser samt deltakelse i NATO-øvelser og “Step-Outs”som hoved-beskjeftigelsen for 334 skv i årene som
fulgte. Antallet tildelte fly var alltid høyt og lå mellom
23 og 25 maskiner til en hver tid.
I juni 1958 ble skvadronen overført til Bardufoss da
rullebanen i Bodø skulle utbedres. Avdelingen kunne
på dette tidspunkt mønstre ikke mindre enn 28 F84G
Dessverre var det også slutten for flytypen ved 334.
Ved utgangen av august måned hadde man mottatt 15
F-86F og bare fire Thunderjets ble innrapportert på

styrke-listen. I Oktober gikk turen tilbake til Bodø, nå
med en enslig F-84, et fly som ble avlevert Forsyningsgruppen i Bodø i november
Skvadronsjefer  ved  334 skv  1953 - 1957:
Major Reidar Isaksen
30.04.50
15.01.53
Major Oskar Harby
15.01.53
26.04.54
Major Petter Lynge Nilssen
26.04.54
01.11.54
Major Bjørn Hermansen
01.11.54
20.05.57
Major Jørgen Mørtvedt
20.05.57
01.08.58
Major Arne Klette
01.08.58
05.09.61

Avdelingsfarger ved 334 Skvadron

334 skvadron hadde rød nese, rød stripe på dropptank og “solaflash” på halen.

F-84E-30 s.nr: 51-9582, RI-Y. Dette bilde viser kanskje avdelingens første avdelingsfarge. Kun en farget strek/pil
på vingetanken. Fargen er ukjent. Denne stripen kan man også se på flyene som blir overlevert Norge. Så denne
stripen var allerede ved amerikanske farger. Så det er også godt mulig at de første flyene bare beholdt denne stripen
inntill videre

Bilder 334 Skvadron

F-84G-31-RE, s.nr: 52-3148, RI-G. Uhell 21.12.54. Under avgang med tre F-84G fra Bodø flystasjon for å fly til
Sola, kolliderte eneren (RI-Q/51-10168) løytnant Arne Klette og toeren (RI-G/52-3148) sersjant Kjell G. Hjerpeseth, med det resultpå på enerens høyre og toerens venstre tiptank ble revet av og vingene noe skadd.

F-84G-31-RE, s.nr: 52-8451, RI-G. Flyet havarerte senere med 338 skv den 21.01.1960. Under en taktisk øvelsestur fra Ørlandet til Måkerøy radarstasjon, kolliderte flyet med 52-8454 i åpen formasjon i 32.000 ft. ca. 35 km
sør-sørøst for Tolga. Piloten, løytnant Knut Petter Kjærvik, forsøkte å nødlande på Stortjern i Holøydalen 30 km
sørøst for Tolga, men traff en bakkehøyde like før vannet. Piloten omkom.

F84G-6-RE, s.nr: 51-9815, RI-O. Flyet hadde et mindre uhell 22.09.1952 under landing at Sola. Under utrulling
etter landing sviktet flyets høyre brems. Det svingte til venstre ut på gresset og stoppet med nesen mot en jordvoll.
Piloten, sersjant J. B. Ringvold, var uskadd.

F-84E-30 s.nr: 51-9582, RI-Y. Flyet ble først tildelt 334 skvadron og var senere innom de fleste andre skvadroner i
sin levetid. Flyet ble tatt ut av tjeneste 05.11.1956 og overført til vedlikeholdsskvadronen på Rygge

336 Skvadron

Testflyger Øivind Brage-Andersen foran F-84G-21-RE, PX-C, s.nr: 51-10947 etter landing på Kjeller tidlig på 1950 tallet

336

var den eneste av Thunderjetskvadronene som fikk en direkte overgang
fra en jetjager til en annen. Samtidig som
336 overtok sin første F-84G på Gardermoen den
5. mars 1953, ble også de siste av Vampirejagerne
avgitt.
Under den offisielle åpning av Rygge flystasjon
i 1954, skulle oberstløytnant Stigset foreta
den første landing med en F-84 fra 336.
Han landet for langt inn på rullebanen og
flyet havnet utenfor banekanten. En nokså
miserabel sak, men heldigvis uten større
skader på mannskap og materiell. Samme
sommer fikk skvadronen sitt første

opphold på Sola under den årlige skyte-og
bombeøvelsen.
Sommeren 1955 deltok 336 i øvelse
“Carte Blanch” på Gardermoen i
samarbeid med skvadroner fra RAF. I
Oktober samme år ble skvadronen overført
til Rygge, etter å ha hatt hovedstyrken på
Sola for våpenøvelser siden august.
Utover i 1956 sank anfallet fly ved 336
drastisk. I slutten av august var det bare 6
F-84G igjen. At avdelingen fikk overta de
fire gjenværende F-84E fra 717 skvadron,
hjalp ikke mye på situasjonen. Det gikk
mot nedleggelse, noe som ble et faktum
den 3. desember 1956.
Skvadronsiefer ved 336 skv 1953 - 1956
Major Ingar Klevan
05.02.53 01.03.54
Major Annar Tinn
01.03.54 01.11.54
Major Haakon Randgaard
01 11.54 02.09.55
Major Oddvar Lien
02.09.55 03.12.56

Tidlig bilde av PX-K mens flyet ennå ikke hadde fått den
amerikanske fonten på bokstavene. Disse var mer kantet enn
den som luftforsvaret brukte tidligere

Avdelingsfarger ved 336 Skvadron

336 skvadrons avdelingsfarge: Nese i rødt og hvitt omvendt pilmønster og rødt lyn på vingetanken. Dette røde
lynet finnes med både hvit og svart outline og bare rød, uten outline

Ett bilde som viser det røde lynet på vingetanken. På flyet her, PX-H, har lynet bare
rødfarge og ingen outline

Da avdelinge flyttet til Rygge i oktober 1955 fikk halen påmalt en “ryggeflash” i mørkeblått (svart ?), hvit og rød.
Nesefargen ble antagelig endret til svart (mørkeblått ?) og rød. Avdelingsmerke ble også ofte påmalt halen

Bilder 336 Skvadron

F-84G-26-RE, s.nr: 51-11086, PX-N. Havari 04.06.1953. En seksjon på to F-84G fra 336 som deltok i en
avskjæringsøvelse, fikk ordre om å returnere til Gardermoen på grunn av kraftige regnbyger som kom inn nordfra.
Under landingen hadde begge fly vanskeligheter med å stoppe. Lederen kuttet motoren da han nærmet seg enden
av banen og rullet 20 m ut i skogen. PX-N med sersjant Leonard Haugen, kuttet motoren omtrent ved øst-vest
banen og like etter trakk han inn understellet. Flyet skar ut over banens høyre side og stanset opp ca. 90 m fra
nordenden og 8 m fra banekanten. Ingen personskade. Flyet ble bestemt avskrevet etter delegjenvinning.

F-84G-26-RE, s.nr: 51-11164, PX-Z

F-84G-21-RE, s.nr: 51-10899, PX-A tar av vha JATO raketter. Flyet var involvert i en kollisjon med en annen F-84
i luften 04.05.1955, men pilot greide å lande flyet trygt

F-84G-26, s.nr: 51-11113, EOS. Personlig kode til Egil O. Stigseth. Her i fargene brukt under rygge periden. Nesemalingen er ikke standard

338 Skvadron

F84G-11-RE, MU-I, s.nr: 51-9993 i 338 skvadrons andre fargeskjema. Bilde er tatt en gang mellom 1955 og 1956, på Sola

Den sjette og siste av Thunderjet-skvadronene så
dagens lys på Sola den 15. februar 1954. De første
flyene kom i mars i orm av fem “hangardronninger”
fra 331 og 334 skvadron. Den 30. juni hadde 338
tilsammen 12 F-84G samt alle seks F-84E på styrkelisten. Da skvadronen flyttet til Ørland flystasjon i Oktober samme år var styrken kommet opp i 23 fly.Staben
for LKT var overført dit måneden i forveien. Vinteren
1955 tok skvadronen i bruk sitt merke med et gult lyn
på sort bunn.
Tidlig i 1958 ble det bestemt at 338 skulle konverteres
til F-86F Sabres, som den tredje skvadron med denne
flytypen. Det første flyet ankom i mars. Etter å ha vært
oppe i hele 19 F Sabres ble skuffelsen enorm da meldingen kom at flyene istedet skulle gå til 334 skvadron.
Åttern skulle fortsette med Thunderjeten på ubestemt
tid.
Som den eneste gjenværende Thunderjet-skvadronen
i Norge, hadde avdelingen et betydelig antall fly til
rådighet til enhver tid. Den 1 november 1958 hadde
skvadronen rulleført hele 35 F-84G. I tillegg sto det 27
fly klare ved lagrings-avdelingen på Værnes. Etterhvert
som flyene nådde det nødvendige antall flytimer for
hovedettersyn (IRAN), ble de faset ut og lagret eller
avskrevet.
I april 1960 var det endelig slutt og avdelingen kunne
motta 17 F-86F Sabre og sikkert gladelig avgi de siste
21 Thunderjetene. På grunn av den lange perioden hvor
338 var alene om å fly F-84G fikk flytypen tilnavnet
“Trønderjet” et uttrykk som ble hengende igjen som

navn på avisa for Ørland flystasjon helt til i dag.
Skvadronsiefer ved 338 1954 -1960:
Major Torbjørn Anderssen
15.02.54 26.10.54
Major Harry Snuggerud
26.10.54 08.10.56
Major Kristian Goa-Kjetland
08.10.56 07.05.58
Major Nils Chr Astrup
07.05.58 01.07.61

Avdelingsfarger ved 338 Skvadron

338 skvadron sitt første fargeskjema mens avdelingen var på Sola (mars 1954 - oktober 1954) . Hvit nese
med sort strek. Hvit strek med svart outline på vingetank og rødt/hvitt/blått “flash” på halen

Da avdelinge flyttet til Ørlandet oktober i 1954 ble Solaflashen erstattet med et nytt motiv. Nå med svart
halefinne med et gult lyn

I 1956 ble den hvite nesen byttet ut med en svart nese med et gult lyn på. Antagelig i samme periode ble
den hvite streken på vingetanken erstattet med en gul strek

I 1958 ble hale motivet endret med at det gule lynet endret posisjon. Nesemalingen forsvant og vingetanken fikk en svart strek. Serienummeret er nå flyttet ned på flykroppen med en ukjent størrelse

Bilder 338 Skvadron

Mest sannsynlig F-84G-11-RE, s.nr: 5110281, MU-A under motorinspeksjon

F-84G s.nr: 51-10165 MU-T og 52-2132 MU-B inne i en hangar

F-84G-15-RE, s.nr: 51-1200, MU-E. Her i avdelingens andre fargemønster

F-84G-6-RE, s.nr: 51-9820, MU-G. Her i avdelingens tredje fargemønster

F84G-6-RE, s.nr: 51-9830, MU-H blir her passet på av en snømann

En rekke av 338 skv fly. Flyene har avdelingens fjerde og siste fargemønster

F84G-11-RE, s.nr: 51-10608, MU-N

F-84G-31-RE, s.nr: 52-8396, MU-Y. Havari 27.08.1957. Flyet tok av fra Ørlandet flystasjon som nr. 4 i en fireflys formasjon for bombe- og skyteøvelser ved Uttian skytefelt. Under innlegg for å komme i korrekt posisjon ved
skytefeltet, stupte Flyet i sjøen ca. 180 m sør for Stokkskjær ved Uttian skytefelt. Piloten, sersjant Egil Rasmus
Moy, omkom.

En rekke av 338 skv fly. Flyene har avdelingens andre fargemønster

F-84G-31-RE, s.nr: 52-8475, MU-H flyr sammens med en F-86F. En av de siste F-84G på vei fra Ørland til
Værnes 29 april 1960

F-84G-31-RE, s.nr: 52-8475, MU-H flyr sammens med en F-86F. En av de siste F-84G på vei fra Ørland til
Værnes 29 april 1960

Restene av 338 skv sine F-84 fly ligger ute til salgs vha auksjoner på Værnes flystasjon

717 Fotorek.ving

Da de to gjenværende foto-Spitene ble utran-

gert i april 1954, ble det bestemt å sette opp avdelingen på Sola med jetfly. Opprinnelig hadde man forsøkt å få tildelt et antall Lockheed RT-33A gjennom det
amerikanske våpenhjelpprogrammet. Da dette strandet, ble løsningen å bygge om de seks F-84E maskinene til fotofly. I en ny venstre tip-tank av typen Fletcher
tank (ligner mye på vingetanken til T-33) ble det montert to kameraer av type K.24. Svakheten var at blenderåpning og kamera retning måtte stilles manuelt før
hver tur.
Den 5. mai 1954 ble No.l Fotorek-ving gjenopprettet på Sola og underlagt den vel så nye 338
skvadronen . Mannskapene fikk nødvendig overføring på F-84E, men etter bare vel en måned måtte avdelingen flytte fra 338 skv på Sola- sjø, til 334
skv inne på selve flyplassområdet. Samtidig ble vingen gitt status som selvstendig avdeling og den 20. Oktober samme år gitt betegnelsen 717 Fotorek.
ving. I mai året etter kunne 717 delta i sin første NATO-øvelse. Sammen med 338 reiste vingen til Tyskland for et lærerikt opphold under øvelse “Carte
Blanche”
Allerede mens vingen lå på Kjevik med Spitfires
gikk det rykter om at avdelingen skulle få tildelt Republic RF- 84F Thunderflash. Våren 1956 ble ryktet

en realitet, og den 20. april ankom den første  maskinen. Innen utgangen av September hadde 717 mottatt ytterligere 17 fly Den provisoriske foto-utgaven av
Thunderjet hadde gjort sin nytte, og de fire gjenværende flyene ved avdelingen ble avgitt til 336 skvadron i slutten av September
Vingsjefer ved No.l Fotorek.ving og 717
fotorek.ving 1954 - 1956:
Løytnant Jens Ch. Width
20.08.53 12.06.54
Major Oddvar B. Næss
12.06.54 30.07.56
Major Gunnar Berge
01.08.56 01 10.57

Avdelingsfarger ved 717 Fotorek.ving

I avdelingen første periode brukte den samme avdelingsfarge som 338 skvadron som den var underlagt.
Hvit nese med svart strek. Hvit strek på vingetank og “Solaflash”

Da avdelingen ble selvstendig i oktober 1954 fikk flyene nye farger og mønster. Det lyseblå feltet hadde
samme farge som bakgrunnen på avdelingsmerke

Bilder 717 Fotorek.ving

F-84E-30-RE, s.nr: 51-9553, T3-U. Havari 12.09.1956. Fenrik Bjarne Eskestrog hadde vært på et skiprekognoseringsoppdrag fra Sola til Stad med T3-U og skulle lande på Sola. Understellet ble ikke satt ned og flyet buklandet
Flyet fikk store skader og hovedspantet var sterkt nedslitt. Piloten kom ikke til skade. Flyet ble avskrevet

F-84E T3-Z, T3-W og T3-U fotografert på Sola

F-84E-30-RE, s.nr: 51-9582, T3-Y. Her med kamea åpning rett opp på venstre “Fletchertank”. Fotografert på Laarbruch i Tyskland under øvelse Carte Blanche i juni 1955

F-84E-30-RE, s.nr: 51-9576, T3-Z i avdelingens siste fargemønster. Kamera åpning rett ut på venstre vingetank

Diverse F-84 info
Thunderjets ved Luftforsvarets tekniske skole
på Kjevik
Med et så stort antall fly i tjeneste, var teknisk opplæring på flytypen en dyd av
nødvendighet. Totalt ble ni F-84E/G avgitt til LTS for undervisningsformål.
Av disse ble fire fly bare midlertidig utlånt, resten ble omkategorisert til klasse
26, undervisningsmateriell, og avgitt på permanent basis. Følgende Thunderjets er registrert brukt ved LTS:
51-9804
Flyet, som hadde tilhørt 334 skv (RI-B),
ble påført større skader under et
landingshavari på Sola den 31.8.52. Luftforsvarets tekniske etat (LTE) fant det
ikke regningssvarende å bygge opp flyet,
og det ble kassert den 11.10.52. Motoren
ble tatt ut og skroget gitt til LTS. Flyet
ble brukt på Kjevik til det ble avgitt til den våpentekniske skolen på Lista den 15.9.1954.
51-9570
LTS hadde høsten 1952 anmodet om tildeling av en
F-84 for undervisningsformå Den 18.11.52
besternte LTE at F84E 51-9578(RI-X)
skulle flys til Kjevik. Dette flyet hadde statt U/S
siden det ankom p.g.a. manglende reservedeler Isteden tok man ut F-84E51-9570 (FN R) som ble sendt
med jernbane til Kjevik den 16.1.53 Flyet var bare midlertidig utlånt og i juli 1954 ble det returnert til Gardermoen.
51-9818
Midlertidig utlånt LTS fra slutten av juni
1954 til det ble returnert for IRAN den 29.4.55.
51-9960
Flyet ble midlertidig utlånt LTS og avgitt fra 334
skv (RI-T) den 21.1.54.
Oppholdet på Kjevik ble av kort varighet, idet flyet ble returnert 334 allerede den 26.5.54.
51 10082
Avgitt fra 338 skv til LTS den 19.1.56. da flyet hadde nådd 1200-timers grensen for vingemod. Omkategorisert klasse 26 den 21.6.57
51 10608
Utlånt fra 331 skv.(FN-K) til LTS den 11.5.55. Tilbakelevert 338 skv 10.4.56.

52-3148
Etter et større havari under landing på
Bodø den 02.8.56, ble flyet avgitt til
LTS fra 334 skv. Omkategorisert til klasse 26 25.10.56.
52-8326
Den 29.10.53 havarerte flyet på Sola etter bare tre måneders tjeneste ved 331 skv.
(FN-5). Det ble overført til Kjeller for reparasjon, noe som ble oppgitt.
Flyet sendt LTS  15.3.54. Det ble omkategorisert til klasse 26 først den 14.9.54.
52-8458
Etter et større havari på Gardermoen den 01.2.54
(330 skv WH-F), ble flyet delvis
reparert slik at det kunne brakes til undervisningsformål. Overført LTS og omkategorisert til klasse 26 den
15.10.54.
Thunderjet ved Luftforsvarets våpentekniske skole på Lista.
51-9553
Avgitt fra 336 skv og fløyet fra Gardermoen til Lista 09.4.54.
51-9804
Overført fra LTS Kjevik til Lista 15.9.54.
51-9818
Etter å ha gjennomgått IRAN ble flyet
utlånt til Lista fra 17.10.55. Avgitt til 338 skv 14.1.56.
51-9945
Avgitt på utlån fra 338 skv i slutten av juni 1954. Returnert LFK for IRAN 14.4.55.
51 10161
Avgitt fra 338 skv til Lista 13.1.56. da flyet hadde nådd 1200 timerfor vingemod.
Omkategorisert til klasse 26 undervisningsmateriell, 21.6.57
51 10793
Etter et større havari ved 331 skv (FNP), i Oktober 1955, ble flyet overført til klasse 26 den 17.11.55 og avgitt til Lista.

F-84G s.nr: 52-2978 MU-B ståendes på Geiteryggen på 1960 tallet
Fly solgt til private
52-2978
Den 9 Oktober 1958 sendte Snorre S. Kjetilson i Fjellfly inn søknad om å få overta en F-84G som hadde stått utstilt i Skien under jubileumsutstillingen der. Kjetilsons ønske var å montere flyet på en
søyle på Geiteryggen flyplass ved Skien, hjemmestasjonen for Fjellfly. Allerede den 27 Oktober forelå LOK’s godkjenning på at flyet som da lå lagret ved Horten flyfabrikk kunne selges til Kjetilson for
skrapverdien kr.800,-. Da han kom til Horten viste det seg at flyet hadde fått en ganske hard medfart under demonteringen. Han ba derfor om å få et annet fly og fikk tilbudt 52-8326 som var ved LTS på
Kjevik. Heller ikke dette flyet var bra nok.
Han fikk som erstatning 52-2978 som var brukt
ved NAK’s 50 års jubileumsutstilling på Festningsplassen i Oslo i mai 1959. Ombyttingen av de to
flyene vakte en del oppstuss blant byråkratene i LOK, men Kjetilson fikk beholde sin Thunder-

jet. Flyet ble fraktet til Geiteryggen, men ble stående uten at noe mer skjedde. Da Fjellfly gikk konkurs
ble Thunderjeten solgt til Oddvar Korsvold i Rakkestad. Han lagret flyet på en låve i nærheten av sin gård inntil det fant en kjøper i 1977 Avtakeren var en svenske som stilte ut på sitt “flymuseum”
og fornøyelsespark “High Chaparal” i Sverige
52-8399
Flygeren Endre Røvang i Lomen i Valdres, søkte den 26.05.59 om å få overta en F-84G for bruk til en
lekeplass og med påtenkt plassering i Valdres.
Den endelige godkjenning forelå fra LOK den
27 juni, og han fikk tilbud om å overta 528399 som sto uten motor,instrumenter og bevæpning.
Flyet ble aldri overtatt av Røvang. Trolig havnet
det hos en av skraphandlerne i Oslo.

Et fargebilde av samme maskin som på
bilde over. Tatt juni 1971 av Per-Jarle
Sogn

Tekniske Spesifikasjoner
Type:          	
Motor:         	
		
Bevæpning: 	
		
		
		
Vingespenn:  	
Lengde:       	
Høyde:         	
Vekt tom:     	
		
Vekt  lastet:  	
		
Rekkevidde:  	
		
Topphøyde:  	
		
Toppfart:     	
		

Enseters  jet-jagerbomber.
F-84E:  1 x Allison J35-A17D  med  5.000  lb.  skyvekraft
F-84G:  1 x Allison J35-A29A  med  5.600  lb.  skyvekraft.
6  x  12,7mm mitraljøser, 4 stk. i nesepartiet og en i hver vinge.
Muligheter for inntil 2045 kg. våpenlast under vingene. Dette
kunne være 32 stk. 5” HVAR-raketter eller forskjellige typer
bomber og napalm.
11,1m.
11,6 m.
3,9 m.
F-84E  4.630  kg.
F-84G  5.200 kg.
F-84E  9.500  kg.
F-84G  10.700 kg.
F-84E  ca.2.400km.
F-84G  ca.3.200km.
F-84E  ca. 13.200m.
F-84G  ca. 12.400m. +
F-84E ca. 985  km/t. ved havets overflate.
F-84G ca. 1.000 km/t. ved havets overflate.

De tekniske data for F-84E og G aviker noe mellom enkelte publikasjoner.

Bilder av F-84 på museum

De neste fire interiør bildene er tatt i F-84G flyet som står på Gardermoen. Foto av Jan Severinsen

De neste fire bildene er tatt i F-84G flyet som står på Gardermoen. Foto av Ole Bjørn
Sælensminde. På det øverste bilde ser vi at flyet er grå/aluminiumsmalt under halenpartiet
bak. Dette var en praksis som man også kan se på tidsbilder. Hvor standarisert dette var er
ukjent

Bilde av hjulbrønnen under vingene. Fargen her er tydeligvis gul zinc chromate. Olivengrønn var også vanlig brukt farge

Liste over fly

Republic F 84E Thunderjet						

Laget av Bjørn Hafsten 25.04.1994

Version

USAF
Ser.No.

Arrival
Norway
Hours
flown

RNoAF Written off
Total Remarks
markings
airframe
hours

F-84E-30RE

51-9553

10.09.51

RI-L
FN-L
FN-Z
PXRI-E
WHPXRIT3-U

18.12.56

797:10

Til 334 skv. 10.09.51. Til 331 skv. .08.52. Til 336 skv. .11.52. Avgitt
fra 336 skv. og fløyet fra Gardermoen til Lista 09.04.53. Avgitt fra
Lista til 334 skv. Sola 21.04.54. Til 330 skv. 09.02.54 (Ikke fløyet
ved skvadronen). Til 336 skv. .08.54. Til 334 skv. 20.10.54. Til 717
ving .05.55. AlvorligUlykke 12.09.56. Fenrik Bjarne Eskestrog
hadde vært på et skiprekognoseringsoppdrag fra Sola til Stad med
T3-U og skulle lande på Sola. Understellet ble ikke satt ned og flyet
buklandet Flyet fikk store skader og hovedspantet var sterkt nedslitt.
Piloten kom ikke til skade.

F-84E-30RE

51-9570

RI-R
FN-R
FN-2
MUT3-W
PX-

18.12.56

690:30

Til 334 skv. 10.09.51. Til 331 skv. .08.52. Sendt med jernbane til
LTS, Kjevik 16.01.53. Returnert Gardermoen 08.07.54. Til 338 skv.
07.08.54. Til 334 skv. 20.10.54. Til 717 ving .05.55. Til 336 skv.
25.09.56. WFU 05.11.56 og overført til vedlikeholdsskvadronen på
Rygge.

F-84E-30RE

51-9576

RI-W
FNT3-Z
PX-

18.12.56

477:30

Til 334 skv. 10.09.51. Skadd 09.07.52 da flyet fikk en måke i
luftinntaket. RI-W tok av fra Sola for en vanlig treningstur med
sersjant B. Strandmoe. Under avgangen på bane 18 kom flyet inn i en
måkeflokk ca. 1.000 m nede på rullebanen. Flere måker ble sugd inn
i luftinntaket and motorytelsen falt. Piloten fortsto at han ikke ville få
flyet opp and avbrøt avgangen. RI-W fortsatte utfor enden av banen
slo av nesehjulet and tippet forover ca. 150 m ute at gresset. Pilot var
uskadd. Flyets gangtid ved uhellet var 155:45. Til KF for reparsjon.
Til 331 skv. 11.07.54. Til 717 ving .05.55. Til 336 skv. 25.09.56.
WFU 05.11.56 og overført til vedlikeholdsskvadronen på Rygge.

F-84E-30RE

51-9578

RI-X
FN-X
PXAH-X
WH-2
MURIT3-X

18.12.56

420:00

Til 334 skv. 10.09.51 (Ikke brukt p.g.a. motorfeil). Til 331 skv.
25.06.52. Til 336 skv. 29.01.53. Til 332 skv. .05.53. Til 330 skv.
.09.53. Til 338 skv. .08.54. Til 334 skv. 20.10.54. Til 717 ving
.05.55. WFU 06.04.56 og avgitt til Horten flyfabrikk for IRAN.

F-84E-30RE

51-9582

RI-Y
FN-Y
PXAH-Y
WHMURI-Z
T3-Y
PX-

18.12.56

875:10

Til 334 skv. 10.09.51. Til 331 skv. .08.52. Til 336 skv. 29.01.53. Til
332 skv. .05.53. Til 330 skv. .09.53. Til 338 skv. .08.54. Til 334
skv. 20.10.54. Til 717 ving 09.06.55. Til 336 skv. 25.09.56. WFU
05.11.56 og overført til vedlikeholdsskvadronen på Rygge

F-84E-30RE

51-9619

RI-Z
MURIT3-V
PX-

18.12.56

403:20

Til 334 skv. 10.09.51. Avgitt til LTS, Kjevik 13.09.52. Returnert
Gardermoen 13.02.54. Til 338 skv. 07.08.54. Til No.1 Foto-ving
02.12.54. Til 334 skv. .12.54. Til 717 ving .05.55. Til 336 skv.
24.09.56. WFU 05.11.56 og overført til vedlikeholdsskvadronen på
Rygge.

10:00

10.09.51
6:35

10.09.51
10:43

10.09.51
7:05

10.09.51
6:25

10.09.51
10:25

De 4 siste F-84E fikk registreringene PX-A, B, C og D men usikkert hvilke

Republic F-84G Thunderjet
Version
C/n

USAF
Ser.No.

Arrival Norway
Hours flown

F-84G-15-RE
3235-1742

51-1119

17.10.54
468:50

F-84G-15-RE
3235-1747

51-1124

F-84G-15-RE
3235-1774

RNoAF
markings

Written off

Total
airframe
hours

Remarks

MU-W

16.04.58

1199:25

Til 338 skv. 17.10.54. WFU 24.02.57 og overført
til Værnes for lagring. Solgt ved auksjon at Værnes
25.06.58.

28.03.55
466:20

PXFN-Q

11.06.57

917:25

Til 336 skv. 01.04.55. Til 331 skv. 07.08.56. Mindre
uhell 20.05.57. FN-Q skar ut under oppbremsing
etter landing på glatt rullebane ved Bodø flystasjon.
Skadene ble først klassifisert som større men
reparerbare. Piloten, fenrik Karl Ødegård, var uskadd.

51-1151

01.12.54
400:15

MU- Z

12.06.58

1116:00

Til 338 skv. 24.02.55. WFU 07.05.58 and overført
til Værnes for lagring. Solgt ved auksjon at Værnes
04.12.58.

F-84G-15-RE
3235-1823

51-1200

.12.54
296:20

MU-E
RIMU-2

06.07.60

1336:00

Til 338 skv. 24.02.55. LFK (IRAN) 21.08.57. Til 334
skv. 27.11.57. Til 338 skv. 14.08.58. WFU 28.04.60
and overført til Værnes for lagring.

F-84G-15-RE
3235-1824

51-1201

06.02.55
380:50

MU-X

12.06.58

1167:45

Til 338 skv. 18.04.55. WFU 27.03.58 at Ørland
flystasjon.

F-84G-15-RE
3235-1839

51-1216

21.05.55
434:55

AH-F

19.09.55

485:05

Til 332 skv. 09.06.55. Overført til FvFK, Gardermoen
25.08.55 for levering til Portugal. Avgitt 19.09.55.

F84G-6-RE
2336-257B

51-9804

07.06.52
15:40

RI-B

11.10.52

66:45

Alvorlig ulykke 31.08.52. RI-B deltok som nr.2
i en fire-flys formasjon som skulle overfly Sola i
forbindelse med besøk from foreningen «Folk and
Forsvar». Under landing på Sola flystasjon etter
oppdraget, tok flyet bakken foran selve rullebanen på
grunn av ukontrollert gjennomsynkning. Nesehjulet
ble slått av og flyet ble påført betydelige skader.
Piloten, sersjant Reidar Efromimsen, var uskadd.
Overførttil LTS, Kjevik 03.11.52. Til LBBS Lista
15.09.54.

F84G-6-RE
2436-265B

51-9812

23.06.52
5:55

RI-H
PXMU-K
FN-C
FN-U
RI-

20.07.59

1110:00

Til 334 skv. 23.06.52. Til 336 skv. .01.54. Til 338
skv. 14.06.54. Til LFK (IRAN) 21.12.55. Til 331 skv.
26.09.56. Til LFK for mods. 13.01.58. Til 331 skv.
07.03.58. Til 334 skv. 02.07.58. WFU 16.10.58 and
overført til Værnes for lagring.

F84G-6-RE
2436-268B

51-9815

12.07.52
5:40

RI-O
PXMU-L

21.06.57

331:05

Til 334 skv. 12.07.52. Mindre uhell 22.09.52 under
landing at Sola. Under utrulling etter landing sviktet
flyets høyre brems. Det svingte til venstre ut at gresset
and stoppet med nesen mot en jordvoll. Piloten,
sersjant J. B. Ringvold, var uskadd. Flyget hadde
ved uhellet en gangtid at 41:45. Til 334 skv. etter
reparasjon .04.53. Til 336 skv. .02.54. Til 338 skv.
14.06.54.
Major accident 03.09.54. Under en GCA-landing at
Sola flystasjon etter en lokal treningsflyging, klarte
ikke piloten, sersjant Gunnar Jacobsen, å bremse opp
under utrulling at grunn av stor fart and tungt lastet
fly. For å hindre at flyet gikk utover banekanten valgte
han å trekke opp understellet. piloten kom ikke til
skade men flyet, som endte utenfor banekanten, ble
atført betydelige skader. Det ble tatt ut av tjeneste and
overført til LFK.

F84G-6-RE
2436-271B

51-9818

12.07.52
6:15

RI-P
AHMU-M
MU-21

12.06.58

1101:40

Til 334 skv. 12.07.52. Til 332 skv. .01.54. Til 338
skv. 14.06.54. Midlertidig utlånt til LTS, Kjevik
.06.54. Til LFK (IRAN) 29.04.55. Til LBSS, Lista
17.10.55. Til Sola for reparasjon 14.01.56. Til 338
skv. 19.01.56. Til Rygge 20.02.58. Til 338 skv.
14.03.58.
AlvorligUlykke 20.05.58 som MU-21. Under landingg
på Sola flystasjon etter en test etter motorskifte,
fikk Flyet motorstopp i landinggsrunden. Under
nødlandinggen på bane 18 knakk nesehjulsleggen
sammen og Flyet ble påført mindre skader. Piloten,
fenrik Torbjørn Almvik, var uskadd. Fly og
flyger tilhørte 338 skv. MU-21 ble overlpåt til
vedlikeholdsskvadronen på Forus for reparasjon, men
arbeidene stanset og Flyet kassert.

F84G-6-RE
2436-273B

51-9820

15.06.52
6:00

RI-D
AHMU-G
MU-J

16.04.58

741:30

Til 334 skv. 15.06.52. Til 332 skv. 04.02.54. Til 338
skv. 08.05.54. Til LFK (IRAN) 19.01.55. Til 338 skv.
12.05.55. AlvorligUlykke 06.04.56. Under øvelser i
skip-bombing på Revtangen skytefelt, kolliderte MU-J
med de elektriske ledningene til kontrolltårnet på
skytefeltet og ble påført større skader. Piloten, kaptein
Fredrik Jørgen Iversen, var uskadd og klarte å ta Flyet
tilbake til Sola hvor det landet normalt. Reparert på
Sola. Til 338 skv. 04.09.57. WFU 16.04.58. Solgt
ved auksjon på Værnes 25.06.58.

F84G-6-RE
2436-275B

51-9822

22.07.52
5:45

RI-S

02.12.52

27:25

Til 334 skv. 22.07.52. Ulykke 01.09.52. Flyet drev
øvelsesflyging i lokalområdet ved Sola sammen med
RI-A. Etter å ha startet en ”short climbe” meldte
Piloten, løytnant Knut Krag, på flammer sto ut av
halerøret. Han skjøt seg ut i ca. 4.000 ft. høyde, men
falt i sjøen fastspent i flysetet og druknet. Flyet falt
ned i sjøen sørvest av Hjøringene ved Flpåholmen
utenfor Sola.

F84G-6-RE
2436-276B

51-9823

15.06.52
7:00

RI-E
MU-J
MU-A

21.06.57

1033:15

Til 334 skv. 15.06.52. Til 338 skv. 17.03.54. Større
skader 28.01.57. Under øvelsesskyting mot bakkemål
ved Revtangen, eksploderte en 3” treningsrakett under
venstre vinge i avfyringsøyeblikket. Splintene rev
hull i skrog og canopy. Piloten, fenrik Stein Ringtun,
klarte å ta Flyet tilbake til Sola hvor han landet 15 min.
senere. MU-A var så skadd på reparasjon ikke ble
ansett som lønnsomt.

F84G-6-RE
2436-277B

51-9824

26.06.52
5:20

RI-I

17.03.53

152:00

Til 334 skv. 26.06.52. Ulykke 07.01.53. RI-I tok av
fra Sola sammen med RI-J for et vanlig øveingstokt
som en del av overføringsprogrammet for F-84. Under
forsøk på å gå gjennom en snøbyge i vært lav høyde,
gikk Flyet såvidt klar av Ormekammen i Jørpelog
men gikk i bakken ved Gramsfjell ca. 6 km lenger sør.
Piloten, fenrik Kristoffer Fjeld, omkom.

F84G-6-RE
2436-282B

51-9829

23.06.52
5:05

RI-F
AH-B
MU-G

16.04.58

1204:25

Til 334 skv. 23.06.52. Til 332 skv. .01.54. Til 338
skv. .05.54 (Merket MU-G i juli 1954). Til LFK
(IRAN) 26.01.55. Til 338 skv. 26.04.55. WFU
24.01.58 og overført til Værnes for lagring. Solgt ved
auksjon på Værnes 25.06.58.

F84G-6-RE
2436-283B

51-9830

27.06.52
5:40

RI-G
PXMU-H

09.07.58

1194:00

Til 334 skv. 27.06.52. Nødlandet på Lista 19.11.53.
Sammen med F-84G RI-C var RI-G på en npåtnavigasjonstur fra Sola. Etter en feilnavigering som
førte flyene inn over svensk område, ble de ledet
tilbake til Sola. På grunn av brennstoffmangel måtte
flyene nødlande på Lista. Flyet traff noen sperrebukker
og ble påført mindre skader. Piloten, sersjant Ludvig
Sogvold, var uskadd. Til 336 skv. 22.01.54. Til 338
skv. 11.05.54. Til LFK (IRAN) 06.08.55. Til 338
skv. 22.02.56. AlvorligUlykke på Ørlandet 07.03.56.
Under landingg på Ørlandet flystasjon kom ikke
høyre understelleslegg i lås og klappet sammen da
Flyet tok bakken. Piloten, fenrik Arne Haave, valgte
å trekke inn understellet og fullførte landinggen som
buklandingg. Piloten var uskadd. Flyets gangtid ved
havariet var 715:25. Reparert på Ørlandet. Til 338
skv. 04.09.56. WFU 30.05.57 og overført til LFK.

F84G-6-RE
2436-285B

51-9832

26.06.52
5:50

RI-J

17.03.53

133:40

Til 334 skv. 26.06.52. Ulykke 07.01.53. RI-J tok av
fra Sola sammen med RI-I for øvelsesflyging som
en del av overføringsprogrammet for F-84. Under
forsøk på gjennomgang i en snøbyge i svært lav høyde,
kolliderte Flyet med Ormekammen ved Jørpelog.
Piloten, løytnant Audun Nesheim, omkom.

F84G-6-RE
2436-286B

51-9833

07.06.52
11:05

RI-C

04.12.52

51:05

Til 334 skv. 07.06.52. Ulykke 21.08.52. Under skifte
fra ”line astern” til ”box” formasjon i 5000 ft., kom
vingetanken på RI-C og RI-Q (51-10168) i kontakt.
Tanken på RI-Q løsnet og falt ned på RI-C som fikk
høyre haleflpåe revet av. Flyet flikket da så voldsomt
på venstre vinge ble revet av. Piloten, sersjant Audun
Vea, fikk skutt seg ut og slapp fra det med noen
skrammer. Flyet falt ned ved Steinslog på Rennesøy.

F84G-6-RE
2336-299B

51-9846

08.07.52
6:00

RI-K
MU-E

19.09.55

513:40

Til 334 skv. 08.07.52. Til 338 skv. 16.03.54. Overført
til Gardermoen 21.06.55 for levering til Portugal.

F84G-6-RE
2042-392B

51-9939

08.07.52
5:35

RI-M

04.12.52

52:16

Til 334 skv. 08.07.52. Ulykke 13.09.52 under
deltakelse i øvelse «Main Brace». Under øvelser i
simulert bakkeangrep mot Holmenkollen gikk Flyet i
bakken fra ca. 200 ft. etter å ha berørt tip-tanken på et
annet fly i formasjon på fire. Flyet Ulykke ca. 1,5 km
sør for Heggelivann i Sørkedalen ved Oslo. Piloten,
sersjant Ottar Kåre Eide, omkom.

F84G-6-RE
2042-398B

51-9945

08.07.52
ukjent

RI-N
PXMUAH-G
TA

21.06.57

800:05

Til 334 skv. 08.07.52. Til 336 skv. 03.02.54. Til
338 skv. 14.06.54. Til LBSS, Lista .06.54. Til LFK
(IRAN) 14.04.55. Til 332 skv. 06.09.55. WFU
11.04.57 og overført til Værnes for lagring. Solgt ved
auksjon på Værnes 25.06.58.

F84G-6-RE
2942-413B

51-9960

22.07.52
4:55

RI-T
MURIMU-J

21.06.57

703:45

Til 334 skv. 22.07.52. Til LTS, Kjevik 21.01.54. Til
334 skv. 26.05.54. Til 338 skv. 21.06.54. Til 334 skv.
.06.54. IRAN utført på sola fra 17.07.54. Til 334 skv.
.09.54. Til 338 skv. 17.11.54. Til LFK for mods.
02.01.56, men WFU og lagret på Gardermoen.

F84G-11-RE
2142-446B

51-9993

27.07.52
5:10

RI-W
PXMU-I
PXMUWH-2
WH-N
RI-N

02.07.59

1011:00

WFU 16.08.58. Den 12.6.58 var Flyet blitt påført en
del skader da høyre vingetipp traff transportkabelen
på taubanen til Snauhaugen under innflyging til
Bardufoss.

F84G-11-RE
2142-453B

51-10000

04.08.52
8:10

RI-R
RI-D
MU-6

18.09.59

1289:35

RI-R i desember 1954. Uhell 26.11.54. Under
landingg på bane 11 på Sola med RI-G, kom Flyet inn
med for stor fart. På grunn av glpåt bane klarte ikke
Piloten, fenrik Øivind Lyng-Jørgensen, å bremse opp
og Flyet fortsatte 25 m utfor enden av rullebanen og
ble påført mindre skader. Piloten var uskadd.
Ulykke 24.07.59. Under en navigasjonstur i lav høyde
fra Flesland flystasjon kom Flyet inn i et skydekke
og under uttrekk fra dette traff Flyet fjellveggen
på Tverrberget ved Åndalsnes i ca. 1100 m høyde,
like under fjellkammen. Piloten, kadettfenrik Olav
Lurås, omkom. Flyets gangtid ved havariet er i
havarirapporten oppgitt til 1287:25.

F84G-11-RE
2142-463B

51-10010

09.08.52
4:50

RI-L

16.04.58

1202:10

WFU 18.10.57. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F84G-11-RE
2142-467B

51-10014

29.06.54
866:05

MU-M
FN-C
MU-Q

22.04.59

1353:10

Ulykke 17.03.59. Under avgang fra Ørlandet
flystasjon skar Flyet ut fra høyre side på bane 16, rev
av understellet og tok fyr. Brannen ble raskt slukket.
Piloten, sersjant Ivar Klarius Brapåhen , reddet seg
uskadd ut av Flyet. Fly og flyger tilhørte 338 skv.

F84G-11-RE
2142-493B

51-10040

04.08.52
5:40

RI-B
RI-X

04.11.57

1611:45

Skadd 25.03.57 da RI-X kolliderte med høyspentkabler
over Kjellingsund, 2 mil øst for Kransik i Beiarn.
Flyet lå som nr.2 i en to-flys formasjon for
værrekognosering i områdene rundt Bodø. Flyet ble
påført skader i nesepartiet og en del av halefinnen
ble kuttet av. Piloten, fenrik Helge M. Holmedal, var
uskadd og kunne lande normalt på Bodø flystasjon.
Skadene ble beregnet reparert på stasjonen.
WFU 06.08.57 etter uhell 31.07.57. En rakett
eksploderte under venstre vinge ved avfyring
og venstre tip-tank ble blåst av under skyting på
Revtangen skyefelt. Piloten, fenrik Leif Furuheim,
fikk kontroll over Flyet (RI-X) og kunne senere lande
på Sola. Skadene ble klassifisert som små.

F84G-11-RE
2142-501B

51-10048

15.08.52
7:10

RI-Z
MU-C
MU-7

19.06.59

1173:40

Alvorlig Ulykke 12.05.59. Under en navigasjonstur
fra Flesland kolliderte Flyet med et ledningsspenn ved
Langenuen på Stord. Piloten, fenrik Thorstein Lehn
Thune, klarte å ta Flyet ned på Flesland flystasjon på
tross av betydelige skader i Flyets neseparti. Bruddet i
kraftledningene førte til strømstans i flere kommunder
med ialt over 16.000 mennesker. 338 skv. var
midlertidig stasjonert på Flesland. MU-7 ble tildelt
Flesland flystasjon for bruk i brannøvelser.

F84G-11-RE
2142-511B

51-10058

15.08.52
5:30

RI-Y
MU-D

21.06.57

962:35

WFU 02.04.57 etter et uhell 28.03.57. Under en GCAlandingg på Ørlandet kom løytnant Jens P. Ogersen
inn som nr. 2. LederFlyet spåte ikke på lysene og
ble truffet av MU-D. På grunn av kort gangtid til
hovedettersyn, ble Flyet senere kassert.

F84G-11-RE

51-10061

20.08.52
249:05

FN-4
FN-A
MU-B

17.09.54

453:45

F84G-11-RE

51-10062

04.08.52
6:20

RI-U

21.06.57

775:05

WFU 10.01.57 på grunn av skade på en vinge.

F84G-11-RE

51-10070

20.08.52
5:15

FN-C

11.12.53

151:45

Ulykke 10.07.53. Kolliderte i luften med C-47 4348803 fra USAF i lokalområdet ved Sola under øvelser
i skygjennomgang. Piloten, løytnant John Ansgar
Larsen, og alle 10 ombord i C-47 Flyet omkom.
Flyet gikk i bakken ved Gimramyra på Sola. Det
amerikanske Flyet kom fra 3909 Air Base Group,
Lakenhepåh i Englog, og var i siste del av innflyging
for landingg på Sola. Trolig fikk Flyet revet av høyre
vinge i kollisjonsøyeblikket. Mannskapet på det
amerikanske Flyet besto av Alvorlig Eldon G. Evans,
Capt. Edward J. Weaver, T/Sgt. Roy L. Jennings
og S/Sgt. Hubert L. Coleman. Passasjerene kom
hovedsakelig fra Det.-2, 55 SR Wing.

F84G-11-RE

51-10078

20.08.52
5:20

FN-G
FN-K

04.11.57

1002:40

WFU 02.07.57.

F84G-11-RE

51-10082

29.06.54
954:05

MU-N

21.06.57

1196:45

WFU 19.01.56. Avgitt til LTS, Kjevik som
instructional airframe.

F84G-11-RE

51-10085

09.07.54
993:30

FN-4
FN-I
MU-U

19.06.59

1478:50

Ankom Gardermoen fra USA 09.07.54. Alvorlig
Ulykke 14.04.55. Sjefen for 331 skv. detasjement på
Bodø flystasjon, kaptein Klette, beordret fenrik Per
Hagstrøm til å foreta en testflyging av FN-4. På grunn
av en hydralikkfeil ble nesehjulet stående ute i ulåast
stilling etter avgang. En rekke forsøk ble gjort for å
få hjulet på plass, men uten hell. Flyet ble spåt pent
ned og rullet ca. 900 ft. før nesehjulet berørte banen.
Det knakk sammen og Flyet ble påført en del skade i
nesepartiet. Piloten var uskadd. Flyets gangtid ved
uhellet var 1035:20.
AlvorligUlykke 12.05.59. Under en navigasjonstur
fra Flesland kolliderte Flyet med et ledningsspenn
ved Langenuen på Stord. Piloten, sersjant Tore Knut
Kristiansen, klarte å lande på Flesland flystasjon på
tross av store skader på Flyets neseparti. 338 skv. var
midlertidig stasjonert på Flesland. MU-U ble tildelt
Flesland for bruk i brannøvelser.

F84G-11-RE

51-10112

17.10.54
948:30

MU-U
MU-10

06.07.60

1725:00

WFU 28.04.60.

F84G-11-RE

51-10116

01.12.54
898:00

MU-W

04.11.57

1197:40

WFU 25.03.56.

Ulykke 03.09.54. Under en instrumenttreningsflyging
med to fly fra Sola til Kristiansog og tilbake, begynte
MU-B å oppføre ser unormalt under stigning opp
gjennom skydekket ved Kjevik. Da Flyet kom på
topp, rullet det sakte over på ryggen og styrtet i bakken
ved Brastad gård ved Eptevann, 6-7 km sørvest for
Konsmo i Nord-Audnedal. Piloten, fenrik Kåre
Eimstad, omkom.

F84G-11-RE

51-10126

29.06.54
996:10

MU-O
FN-H
MU-L

06.07.60

1590:00

WFU 28.04.60.

F84G-11-RE

51-10136

05.09.52
7:15

FN-E
RIMU-X

06.07.60

1381:00

WFU 04.04.60.

F84G-11-RE

51-10142

30.08.52
5:15

FN-6
FN-J
FN-B
MU-C
RI-2
MU-D
JM

03.06.59

1087:00

Mindre havari 18.05.54 under landingg på Sola.
Nesehjulet ville ikke låse seg under landinggen og
Flyet sklet på nesen ca. 250 m før det stanset. Piloten,
kaptein Bjørn Hermansen, var uskadd. Flyet tilhørte
338 skv. som MU-C.
Flyet ble truffet av en måke i luftinntaket 14.04.59
under normal øvelsesflyging i ca. 500 ft høyde nord
for Harstad. Piloten, kaptein Finn Guldahl, kom ikke
til skade.

F84G-11-RE

51-10145

05.09.52
7:05

FN-F
FN-A
RIMU-F

06.07.60

1584:00

WFU 25.04.60.

F84G-11-RE

51-10155

09.07.54
950:45

RI-J
MU-G

06.07.60

1678:00

F84G-11-RE

51-10161

04.10.54
918:00

MU-Z
MU-L

21.06.57

1200:00

Ankom Gardermoen fra USA 09.07.54. WFU
25.04.60.
WFU 13.01.55. Overført fra 338 skv. til Lista
flystasjon 13.01.56. Omkatagorisert som
undervisningsmpåeriell 21.06.57. Montert på sokkel
på Sola flystasjon som RI-T. Til Sola Flymuseum som
MU-Z.

F84G-11-RE

51-10162

30.08.52
5:10

FN-D

16.04.58

1202:10

WFU 22.08.57. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F84G-11-RE

51-10163

22.06.54
865:35

PX-J
MU-W

06.07.60

1667:00

Ankom Gardermoen fra USA 22.06.54. WFU
13.04.60.

F84G-11-RE

51-10165

29.06.54
950:05

MU-T

06.07.60

1730:00

WFU 26.04.60.

F84G-11-RE

51-10167

27.07.52
7:05

RI-A

25.10.56

781:00

Ulykke 27.09.56. Flyet tok av fra Bardufoss i en fireflys formasjon for angrep mot mål ved Mo i Rana.
Under formasjonsskifte kolliderte RI-A med F-84G 5110453, RI-G. Flyet falt ned mellom Mangholmvann
og Glomvann sørøst for Pikhaugene ved Svartisen.
Piloten, fenrik Bjørnar Bergsdal, skjøt seg ut og kom
uskadd fraUlykken.

F84G-11-RE

51-10168

12.07.52
5:45

RI-Q

08.08.56

597:35

Uhell 21.12.54. Under avgang med tre F-84G fra
Bodø flystasjon for å fly til Sola, kolliderte eneren
(RI-Q) løytnant Arne Klette og toeren (RI-G/523148)sersjant Kjell G. Hjerpeseth, med det resultpå
på enerens høyre og toerens venstre tiptank ble revet
av og vingene noe skadd. Rullebanen var dekket av
snøslaps som ble virvlet opp og ga dårlig sikt. Total
airframe hours for RI-Q var 393:25.
Ulykke 12.07.56. Under innflyging for landingg etter
endt skyteøvelse på Revtangen, oppsto det en kraftig
eksplosjon i Flyet ca. 3 km sør for Sola flystasjon.
Flammer slo ut av brønnen for stupbremsene. Piloten,
fenrik Knut Anfindsen, valgte å skyte seg ut og landet
uskadd ved Heigre gård. Flyet tok bakken ved Tjelta
drøy 3 km sør for flyplassen.

F84G-11-RE

51-10219

02.08.54
712:50

EE
RI-T

09.11.57

1131:25

Ankom Gardermoen fra USA 02.08.54.
AlvorligUlykke 11.10.57. I ca. 32.000 ft. like sør
for Bodø fikk Flyet „flame-out“ og Piloten foretok
en „dead-stick“ landing på Bodø flystasjon. Flyet
punkterte på venstre hjul og traff sikkerhetsnettet med
en fart på 80 km.t. Skadene var så store på Flyet måtte
avskrives. Piloten, løytnant Kjell Auslog, var uskadd.
Flyet tilhørte 334 skv.

F84G-11-RE

51-10222

09.07.54
894:15

FN-3
FN-U
FN-J
MU- .

06.07.60

1704:00

Ankom Gardermoen fra USA 09.07.54. WFU
29.04.60.

F84G-11-RE

51-10278

29.06.54
786:50

MU-Q
WH-W
FN-D
MU-

06.07.60

1652:00

WFU 28.04.60.

F-84G-11-RE

51-10281

01.12.54
798:20

PXWH-T
FN-J
MU-A

06.07.60

1736:00

WFU 25.04.60.

F-84G-11-RE 51-10294

29.06.54
942:40

MU-R

20.01.56

966:35

Alvorlig Ulykke 26.01.55. Under formasjonsflyging
i nærheten av Ørlandet med fire F-84 fly fra 338 skv.,
sto det pluselig flammer ut av MU-R. Piloten, fenrik
John Edgar Lysebråte, spåte straks kurs tilbake til
flyplassen men merket kraftige vibrasjoner i the engine
ved høyt turtall. Han hadde god høyde og valgte
derfor å foreta en direkte landingg med the engine på
tomgang. Han kom imidlertid inn for høyt og spåte
seg ikke før halvveis nede på bane 34. Flyet fortsatte
utfor enden av banen og havarerte. Piloten var uskadd.
Total airframe hours for MU-R var 959:35.
Ulykke 10.01.56. Flyet styrtet på Ertvågøy i Aure
etter kollisjon i luften med F-84G 51-11142. Piloten,
kaptein Magne T. Sørensen, reddet seg uskadd i
fallskjermen.

F-84G-16-RE

51-10318

07.02.55
739:45

PXAH-N

13.03.57

1053:10

Ulykke 25.02.57. AH-N fløy som nr. 4 i en fireflys formasjon fra 332 skv. for øvelser i taktisk
formasjonsflyging. Under en break til høyre over
Eikeren kolliderte AH-N med F-84G 51-10899,
HMHJ. Piloten, sersjant Jan H. Aarsheim, fikk reddet
seg ut og landet uskadd i fallskjermen. Flyet styrtet i
bakken på Gunnildrudkollen på vestsiden av Eikeren.

F-84G-16-RE

51-10333

17.02.55
832:55

AH-D

21.06.57

1178:35

WFU 11.04.57. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-16-RE

51-10346

18.12.55
775:45

WH-F
FN-M

16.04.58

1138:05

WFU 10.03.58. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-16-RE

51-10364

28.03.55
818:10

MU-U

10.09.57

932:30

Alvorlig Ulykke 21.08.57. Etter kollisjon med et
ledningsspenn over Verrasundet i Nord-Trøndelag,
ble Flyet påført skader på nesepartiet, cockpit-deksel
og sideror. Ved landingg på Ørlandet fikk Piloten ikke
ut nesehjulet. Flyet tok bakken på de to vingehjulene
men havarerte. Piloten, fenrik Jens M. Normann, var
uskadd.

F-84G-16-RE

51-10371

06.12.54
685:45

RIFN-I
RI-

09.07.58

1186:00

WFU .06.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-16-RE

51-10414

06.02.55
486:15

FN-2

19.09.55

590:40

WFU 25.08.55 og overført til Portugal.

F-84G-16-RE

51-10453

17.02.55
776:20

RI-G

25.10.56

1060:25

Ulykke 27.09.56. Flyet tok av fra Bardufoss i en fireflys formasjon for angrep mot mål ved Mo i Rana.
Under formasjonssskifte kolliderte RI-G med F-84G
51-10167, RI-A. Piloten, fenrik Per Bernhard Bentsen,
fulgte med Flyet ned og omkom. Havaristedet var
mellom Mangholmvann og Glåmvann sørøst for
Pikhaugene ved Svartisen.

F-84G-16-RE

51-10458

21.05.55
610:30

PXWH-

16.04.58

1200:30

WFU 04.01.58. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-16-RE

51-10486

08.10.52
4:55

FN-I

24.09.55

773:20

Ulykke 29.08.55. Fem F-84G fra 331 skv. var
beordret til å delta i en «In Flight Refuelling» øvelse
på Ørlandet. FN-I lå som nr.5 i formasjonen fra Bodø.
Innflygingen til Ørlandet forløp normalt inntil Piloten
meldte «flame out». Han valgte å gå rett inn mot
rullebanen men Flyet tok bakken et godt stykke unna.
Det fortsatte over veien sør for plassen, streifet bort i
et steingjerde bare 15 m fra et bebodd hus og fortsatte
ennå ca. 50 m før det stanset. Hele tiden ble deler av
Flyet revet av, men det oppsto ikke brann. Piloten,
løytnant Nils Christian Astrup, pådro seg skader under
havariet.

F-84G-16-RE

51-10500

08.10.52
6:50

FN-J

25.10.56

945:15

AlvorligUlykke 14.08.56. Under avgang fra Bodø
flystasjon, klarte ikke Piloten å få Flyet opp før enden
av rullebanen. Pilot: Sersjant John R. Honstad,

F-84G-16-RE

51-10517

08.10.52
6:30

FN-H

16.04.58

1197:30

WFU 22.12.57. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-16-RE

51-10548

15.12.52
5:35

FN-R

16.04.58

1202:00

WFU 05.09.57. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-16-RE

51-10562

05.11.52
5:35

FN-L
MU-D

06.07.60

1592:00

WFU 25.04.60.

F-84G-16-RE

51-10608

05.12.52
6:05

FN-K
MU-

12.06.58

1103:00

WFU .03.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-16-RE

51-10617

15.12.52
5:45

FN-S

19.09.55

584:30

Overført til Gardermoen 02.09.55 og levert til
Portugal.

F-84G-16-RE

51-10632

29.11.52
5:00

FN-L
FN-M

22.11.56

995:30

Ulykke 07.11.56. FN-M fløy som nr.1 i en to-flys
formasjon fra Bodø for en kartlesningstur med innlagt
simulert angrep på Ramsund marinestasjon. Etter
angrepet skulle flyene til Fauske men mistet en kort
periode kontakten. FN-M traff en åsrygg på Harelifjell
mellom Straumvpånet og Røyrvpånet nordøst for
Fauske i nærmest vannrett flugt. Piloten, fenrik Per
Berntsen, rakk ikke å skyte seg ut og omkom.

F-84G-16-RE

51-10634

15.12.52
4:45

FN-T

16.04.58

1201:40

WFU 23.08.57. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-21-RE

51-10772

12.12.52
24:10

FN-N
MU-Z

18.03.58

1208:50

Ulykke 25.02.58. MU-Z drev avskjæringsøvelser i
en to-flys formasjon i ca. 20.000 ft., da det av ukjente
årsaker plutselig styrtet i Åsenfjorden, 1,2 km sør
for Vikaleiret kai i Frosta. Piloten, fenrik Øivind
Thoresen, omkom.

F-84G-21-RE

51-10785

12.12.52
23:35

FN-O

16.04.58

1200:50

WFU 10.07.57. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-21-RE

51-10793

12.12.52
20:50

FN-P

17.11.55

655:20

Alvorlig Ulykke 13.10.55. Etter en tur med taktisk
formasjonsflyging, skulle flyene «angripe» lette
luftvernstillingen ved Bodø flystasjon. Da oppdraget
var avsluttet skulle FN-P lande men fikk ikke
bremseffekt under utrullingen. Flyet fortsatte utfor
enden av banen og vel 50 meter inn på «overrun».
Piloten, fenrik Odd Hafnor, hadde trukket inn
understellet idet Flyet passerte selve banekanten slik
på dett ble liggende på buken. Hafnor var uskadd.
Omkpåegorisert som undervisningsmpåeriell og
overført til Lista flystasjon.

F-84G-21-RE

51-10805

11.08.53
44:35

RI-5
MU-O

06.07.60

1168:00

WFU 29.03.60.

F-84G-21-RE

51-10808

28.12.52
20:10

FN-U
AHMU-Y

09.07.58

1088:00

Alvorlig Ulykke 11.12.54. FN-U var på navigasjonstur
fra Sola og skulle mellomlande på Ørlandet. Under
landinggen kom Flyet under utrulling inn i en tett
sluddbyge. På grunn av nedspåt sikt og sidevind
på den glpåte banen, kom Flyet utenfor banen og
havarerte etter på høyre understellslegg brøt sammen.
Piloten, løytnant Nils Christian Astrup, var uskadd.
Total airframe hours for FN-U var 568:15.
WFU 28.05.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-21-RE

51-10839

12.12.52
20:05

FN-Q
FN-V
FN-3
FN-S
RI-S

09.08.58

864:10

Alvorlig Ulykke 31.05.53. Under avgang fra
Gardermoen merket Piloten av FN-Q på det var feil
på et par av instrumentene. Han valgte å avbryte
avgangen men var for nær enden av banen til å bremse
opp på normal måte. Han trakk inn understellet
og flyet stanset ca. 70 m utenfor enden av banen.
Total airframe hours 147:20. Piloten løytnant John
Ansgar Larsen, var uskadd. Flyet skulle delta i
formasjonsflyging med tre ogre F-84G fra 331 skv.
Aerobpåic-team i forbindelse med Norsk Aeroklubs
flystevne på Fornebu 31.5.53. De fire flyene var
for anledningen beordret fra Sola til Gardermoen.
Formasjonen besto av Alvorlig Emil Erla (leder i FNI), fenrik H. Thunem (FN-O), sersjant G. Aase (FN-S)
foruten løytnant Larsen.
IRAN utført på Kjeller 07.02.58. Fra LFK Kjeller til
334 skv. 26.06.58.
Ulykke 14.07.58. Under avgang fra Bardufoss måtte
Pilotenavbryte og kjørte utfor enden av rullebanen og
traff en steinrøys. Deler av Flyet kom i brann. Piloten,
sersjant Helge William Westgård, var uskadd og kom
seg ut av Flyet ved egen hjelp. Flyets totale gangtid er
i havarirapporten oppgitt til 862:30.

F-84G-21-RE

51-10870

29.12.52
22:25

RI-I

28.04.54

360:25

Ulykke 23.03.54. Oppdraget for turen med RI-I
var å teste Flyets hydrauliske anlegg på en kort tur i
lokalområdet ved Bodø flystasjon. På grunn av dårlig
vær fant Piloten, fenrik Harald Risvik, ikke tilbake til
Bodø flystasjon. Da drivstoffbeholdningen etterhvert
ble kritisk, tok han Flyet opp til sikker høyde og skjøt
seg ut. Han landet uskadd i sjøen og ble funnet etter
fire timer i «dinghyen». Flyet styrtet i bakken like ved
Fauske prestegård.

F-84G-21-RE

51-10872

28.12.52
19:15

FN-W

16.04.58

1171:50

WFU 20.03.58. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-21-RE

51-10899

08.01.53
4:40

PX-A
WHHMHJ

21.05.57

805:30

Alvorlig Ulykke 04.05.55. PX-A var en del av 336
skv. detasjement på Ørlandet flystasjon og var på en
scramble da det under retur til Ørlandet kolliderte i
luften med F-84G PX-T (52-3030). Flyet ble påført
større skader men Piloten, fenrik Arne Grøndahl,klarte
å foreta en normal landingg på Ørlandet. Flyets
gangtid ved uhellet var 600:05.
Avskrevet på grunn av skader etter kollisjon i luften
over Øvre Eiker 25.02.57 med F-84G 51-10318, AHN. Piloten, fenrik Kjell Jørgensen, klarte å ta Flyet
tilbake til Rygge, men skadene var så omfattende at
flyet ble kassert.

F-84G-21-RE

51-10912

02.02.53
6:40

PX-D
MU-

09.07.58

1198:00

WFU 10.05.58.

F-84G-21-RE

51-10918

18.01.53
3:25

PX-H
WH-J

14.02.56

596:35

Ulykke 24.01.56. WH-J drev vanlig øvelsesflyging
fra Gardermoen som et ledd i 330 skv.
overføringsprogramm.Under GCA-landingg hadde
Flyet for liten fart i siste del av innlegget og steilet.
Det traff snøen 140 m før rullebanen og Ulykke. Det
stanset 1 m inne på selve rullebanen. Piloten, sersjant
Tore Ansgar Nygaard, kom uskadd fraUlykken.

F-84G-21-RE

51-10929

13.02.53
4:35

PX-K
WH-M
MU-

20.07.59

878:00

WFU 10.06.58.

F-84G-21-RE

51-10937

23.01.53
5:50

PX-B
FN-X
RI-

20.07.59

1037:00

WFU 18.08.58. Brukt som øvingsmateriell ved
branntjenesten på Værnes.

F-84G-21-RE

51-10947

23.01.53
4:30

PX-C
FN-P
RI-

20.07.59

1075:00

WFU 20.08.58.

F-84G-26-RE

51-10976

02.02.53
5:05

PX-E

22.06.55

562:35

Ulykke 23.05.55. Under avskjæringsøvelser kolliderte
PX-E i luften med F-84G PX-L (51-10980) og styrtet
ved Staupholen seter 35 km nordøst for Lillehammer.
Piloten, fenrik Tormod Raphaug, omkom.

F-84G-26-RE

51-10980

13.02.53
5:05

PX-L

22.06.55

452:15

Ulykke 23.05.55. Under avskjæringsøvelser
kolliderte PX-L i luften med F-84G PX-E (51-10976).
Piloten, kaptein Oddvar H. Lien, foretok et vellykket
fallskjermutsprang og kom uskadd fra uhellet. Flyet
styrtet i bakken bare 500 m fra Staupholen seter, ca. 35
km nordøst for Lillehammer.

F-84G-26-RE

51-11044

24.02.53
5:25

PX-G

30.08.54

292:27

Ulykke 18.08.54. Under en navigasjonstur fra
Ørlandet flystasjon, kom Flyet ut for dårlig vær og
måtte snu. Under svingen tilbake til motspåt kurs
kom Flyet inn i skyer og styrtet i bakken øst for fjellet
Trollhytten, ca. 10 km sørvest for Ulsberg i Rennebu.
Piloten, sersjant Olav Henning Laxåbakk, omkom. Fly
og flyger ilhørte 336 skv.

F-84G-26-RE

51-11075

07.03.53
7:25

PX-J

28.04.54
22.04.54?

197:27

Ulykke 17.03.54. 10 F-84G fra 336 skv. drev
avskjæringsøvelser da det ble observert på deler
falt av PX-J. Like etter ble droptankene sluppet og
Piloten mistet da tilsynelpående kontrollen over Flyet
i en høyde på 2000 - 2500 ft. Det styrtet i bakken
på sørhellingen av fjellet Borgsjåbrotet ved Skålbø
i Tinn. Piloten, fenrik Eigil Brynjulfsen, omkom.
Havariårsaken ble antpåt å var på droptanken hadde
truffet haleroret og skadd dette.

F-84G-26-RE

51-11083

09.03.53
6:45

PX-O

20.02.56

646:40

Ulykke 03.02.56. Beredskapsflighten på Rygge
bestående av to F-84G fra 336 skv. , drev lokal
øvelsesflyging i høyder opp til 9000 ft. via Tyrifjorden
til Nordmarka. Etter en snau halvtime styrtet plutselig
PX-O ca. 500 m sør for Kpånosadammen ved
Sogungen i Nordmarka i Oslo. Piloten, fenrik Arne
Wilhelm Nordberg, omkom.

F-84G-26-RE

51-11084

07.03.53
13:20

PX-M
RI-I

20.07.59

1093:00

WFU 19.08.58.

F-84G-26-RE

51-11086

07.03.53
6:30

PX-N

19.06.53

88:25

Ulykke 04.06.53. En seksjon på to F-84G fra 336
som deltok i en avskjæringsøvelse, fikk ordre om
å returnere til Gardermoen på grunn av kraftige
regnbyger som kom inn nordfra. Under landinggen
hadde begge fly vanskeligheter med å stoppe. Lederen
kuttet the engine da han nærmet seg enden av banen
og rullet 20 m ut i sogen. PX-N med sersjant Leonard
Haugen, kuttet the engine omtrent ved øst-vest banen
og like etter trakk han inn understellet. Flyet skar ut
over banens høyre side og stanset opp ca. 90 m fra
nordenden og 8 m fra banekanten. Ingen personskade.
Flyet ble bestemt Written off etter delegjenvinning.

F-84G-26-RE

51-11110

24.02.53
4:45

PX-I

21.04.56

681:25

Ulykke 03.04.56. PX-I ble «scramblet» fra Rygge i
en to-flys formasjon for å drive avskjæringsøvelser for
Måkerøy GCI-stasjon. Ca. 13 min. etter avgang fra
Rygge forsvant PX-I. Det styrtet Flyet i sjøen ca. 4
km sør-sørvest for Portør ved Kragerø. Piloten, Tore
Christen Tellefsen, omkom under forsøk på å hoppe ut
fra stor høyde.

F-84G-26-RE

51-11113

13.03.5
7:453

PX-F
WHC
EOS
RI-

20.07.59

1105:00

WFU 31.07.58.

F-84G-26-RE

51-11120

02.08.54
337:30

WH-

19.09.55

488:00

Overført til Gardermoen 17.08.55 og levert til
Portugal.

F-84G-26-RE

51-11123

29.06.54
519:15

WH-K

16.04.58

1199:05

WFU 26.02.58. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-26-RE

51-11142

26.06.54
460:25

MU-S

20.01.56

711:45

Ulykke 10.01.56. Styrtet ved Ertvågøy i Aure etter
kollisjon i luften med F-84G 51-10294. Piloten, fenrik
Arnfinn Skjøstad, omkom.

F-84G-26-RE

51-11152

27.07.54
435:15

PX-N

19.09.55

605:30

Ankom Gardermoen fra USA 27.07.54. Til 336 skv.
som overskuddsfly. Overført til Gardermoen 25.08.55
og levert til Portugal.

F-84G-26-RE

51-11157

01.12.54
422:40

WH-J

19.09.55

575:35

Overført til Gardermoen 17.08.55 og levert til
Portugal.

F-84G-26-RE

51-11162

09.07.54
517:55

AH-X
FN-5
MU-S

06.07.60

1330:00

Ankom Gardermoen fra USA 09.07.54. WFU
27.04.60.

F-84G-26-RE

51-11164

22.06.54
578:00

PX-Z
WHRIMU-

06.07.60

1186:00

Ankom Gardermoen fra USA 22.06.54.
AlvorligUlykke 16.08.56. Etter en to-flys taktisk
navigasjonstur skulle RI-Z lande på Rygge. På grunn
av våt og glatt bane begynte Flyet å skli til høyre
like etter på det tok bakken. Etter oppbremsing
punkterte det ene hovedhjulet og Flyet skar over til
venstre og forlot banen ca. 1500 meter nede på denne.
Understellet klappet sammen og Flyet ble stående
like utenfor banekanten. Piloten, fenrik Per Conrad
Nolander Ott, var uskadd. Flyets gangtid ved havariet
var 857:20.
WFU 26.04.60.

F-84G-26-RE

51-11184

29.06.54
522:45

PX-Q

20.12.54

608:25

Mottatt 336 skv. 09.07.54.
Alvorlig Ulykke 27.11.54. Under en værtest måtte
Piloten returnere på grunn av forværring av forholdene
og foreta en instrumentlandingg på Gardermoen.
Under skygjennomgang på GCA kom Flyet for lavt
og til høyre for innflygingsretningen slik på GCAkontrolen mistet Flyet av syne på radarskjermen. Det
viste seg senere på Piloten hadde skutt seg ut i ca. 300
ft. og truffet bakken uten å ha kommet løs av setet.
Flyet fortsatte og tok bakken ved Trøgstad gård, ca.
2 km sør for Jessheim. Flyet fikk etter forholdene
små skader. Piloten, fenrik Arne Oddvar Fredriksen,
omkom. Fly og flyger tilhørte 336 skv.

F-84G-26-RE

51-11187

04.10.54
544:35

AH-I
FN-6
MU-

11.10.58

1196:30

Mindre havari 16.09.58. Flyet kjørte utenfor
banekanten før avgang fra Ørlandet flystasjon. På
grunn av høy gangtid ble Flyet Written off.

F-84G-26-RE

51-11196

30.03.53
6:15

PX-Q

28.04.54
22.04.54?

147:05

Ulykke 12.02.54. Fire F-84G fra 336 skv. drev
radarkontrollerte avskjæringsøvelser i 22.000 ft.
høyde, da Piloten på PX-Q, sersjant Per Rolstad, mistet
kontrollen over Flyet og styrtet i bakken. Flyet traff et
svaberg på østsiden av Siktesøya i Langesundfjorden,
ca. 6 km sørøst for Brevik. Piloten omkom.

F-84G-26-RE

51-11209

29.06.54
474:00

FN-2
FN-G
MU-5

06.07.60

1559:00

WFU 28.04.60.

F-84G-26-RE

51-11242

06.02.55
460:55

PX-O

08.08.56

695:20

Ulykke 01.06.56. PX-O kom inn som nr.4 av seks fly
fra 336 skv. som skulle delta i en skytekonkurranse på
Sola i tiden 4.-11.6.56. Flyet steilet og gikk i bakken
under innlegg for landingg da det tok nedi under sterk
krenging for å komme inn på banen på Sola flystasjon.
Piloten, fenrik Arne Grøndahl, pådro seg mindre
skader.

F-84G-26-RE

51-11243

20.03.53
4:40

PX-R
AH-R

31.08.55

571:30

Ulykke 15.08.55. 336 skv. lå på Sola for bombe- og
skyteøvelser ved LVBSS. Fenrik Knut Eivind Ogersen
hadde vært på Gardermoen for å hente et nytt fly som
var kommet fra ettersyn. Han tok av med PX-R og
fløy langs kysten til Sola. I siste del av innflygingen
til Sola flystasjon mistet han motoreffekten. Flyet var
for lavt til å rekke frem og Ogersen måtte foreta en
nødlandingg i Hafrsfjord. Flyet tok vannet 50-50 m
fra strogkanten like ved Sola-sjø og stanset mot muren
langs Hafrsfjordveien. Det oppdto ikke brann og
Piloten kunne krabbe uskadd ut.

F-84G-26-RE

51-11249

27.07.54
783:00

PX-Y
PX-G
AH-S
FN-K

12.06.58

1399:00

Ankom Gardermoen fra USA 27.07.54. Til 336 skv.
som overskuddsfly. Større uhell 06.10.55. Under
skyteøvelser mot bakkemål på Revtangen skytefelt,
eksploderte en 2 1/4’’ rakett under venstre vinge på
PX-G. Piloten, fenrik Arne Madsen, var uskadd. Han
merket ingenting til skadenen på vingen og fullførte
programmet før de returnerte til Sola.
WFU 25.04.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-26-RE

51-16663

29.06.54
731:40

RI-I

31.08.55

985:15

Ulykke 09.08.55. To F-84G fra 334 skv. skulle på en
navigasjonstur til Bardufoss. Etter avgang fra Bodø
fikk Piloten på RI-I ikke opp understellet. Han ble
beordret til å lande etter på brennstoffbeholdningen var
brukt opp. Med 200 lbs. i fremre tank ble landinggen
påbegynt. Da hjulene tok bakken begynte gummien
på høyre dekk å flerre av. Flyet mistet bremseeffekten
og Piloten valgte å trekke opp understellet. Flyet tok
fyr og brant nesten helt opp. Piloten, fenrik Nils R.
Roaldsøy, var uskadd.

F-84G-26-RE

51-16664

13.03.53
4:05

PX-P
AHWHFN-3

09.07.58

1137:00

WFU 02.06.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-26-RE

51-16668

29.06.54
670:50

MU-T

23.11.55

901:05

Ulykke 11.11.55. Under et simulert lavangrep mot
Værnes flystasjon med en formasjon på to F-84G fra
338 skv., kom MU-T for lavt of styrtet i elva like sør
for hovedkvarteret på flyplassen. Flyet eksploderte
og Piloten, fenrik Per Mpåheson-Brun, ble drept
momentant.

F-84G-26-RE

51-16681

28.09.54
739:10

MU-B
RIMU-

06.07.60

1415:00

WFU 05.02.60.

F-84G-26-RE

51-16702

29.06.54
660:00

WH-F
FN-J
RIMUPX-

23.02.59

1344:15

Mindre uhell 06.02.56. Piloten på WH-F glemte å
sette ut understellet under landingg på Gardermoen
etter en vanlig øvelsestur. Flyet ble bare påført mindre
skader. Piloten, sersjant Eddie G. Lund, var uskadd.
Flyets gangtid var 920:10.
Havari 12.12.58. Kolliderte med en bensinvogn på
Rygge flystasjon.

F-84G-26-RE

51-16707

20.03.53
4:55

PX-S
WH-G
FN-G

09.07.58

1097:00

WFU 02.06.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-26-RE

51-16712

17.10.54
731:40

MU-X

16.04.58

1199:05

Mindre uhell 11.03.55. MU-X deltok som nr.4
i en fire-flys formasjon fra 338 skv. som skulle
angripe bakkemål i Elverumstraktene under øvelse
«Midtskogen». Piloten, fenrik Knut E. Næss, merket
på det hydrauliske trukket forsvant og returnerte
derfor til Gardermoen. Under landinggen fikk Piloten
ikke låst nesehjulet og Flyet ble påført en del skade i
neseseksjonen. Flyets gangtid ved uhellet var 750:05.
WFU 16.10.57. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-26-RE

51-16737

16.09.54
689:20

PXAH-

21.06.57

1198:25

Ankom Sola fra USA 14.09.54. Til Gardermoen for
mottakskontroll 16.09.54. WFU 11.04.57. Avgitt til
Nærforsvarsinspektøren for bruk i forskjellige forsøk.
Solgt ved auksjon på Værnes 04.12.58.

F-84G-26-RE

51-16739

28.05.53
13:25

AH-K
WHFN-O

20.07.59

889:00

WFU 12.05.58.

F-84G-26-RE

51-16747

17.08.53
9:20

MU-O ?
PXRI-Z

14.06.54

33:50

Ulykke 23.05.54. 11 F-84G fra 334 skv. drev
formasjonsflyging i lav høyde langs kysten sør for
Sola. Ved Brusog ga formsjonslederen ordre til
«Blue Section» om å angripe et skip (M/S «Sverre
Hund» på vei fra Oslo til Bergen) som var observert
til venstre for flyretningen. Under dette simulerte
angrepet gikk «Blue 3» i sjøen og ble fullstendig knust
mot havoverflpåen utenfor Kvassheim fyr, ca. 5 km
sørvest for Varhaug på Jæren. Piloten, fenrik Ove
Stig Strømstad, omkom. 10 av flyene hadde tidligere
samme dag deltpåt i en formasjon over Haugesund i
anledning et byjubileum. Senere sluttet nok et fly seg
til formasjonen.

F-84G-31-RE

52-2900

02.05.53
19:35

PX-T
HW

06.07.60

961:00

Alvorlig Ulykke 02.02.55. Under landingg på Sola
med tre F-84G fra 336 skv. etter avsluttet skyteøvelse
på Utsira skytefelt, landet PX-T med understellet inne.
Piloten, sersjant Tore Aas, var uskadd.
WFU 24.06.59.

F-84G-31-RE

52-2912

02.02.53
21:30

PX-U
WHHMH-J
MU-J
MU-3

05.11.59

1027:00

Uhell 13.10.54. En formasjon på fire F-84G fra
336 skv. (EOS, PX-B, PX-S og PX-U) tok av
fra Gardermoen for å drive øvelser i simulerrt
rakettangrep. Under innflyging mot Lille Sollerøen i
sørenden av Femunden hvor angrepet skulle utføres,
kolliderte PX-U med et grantre som rev av høyre tiptank og påførte vinge høyderor og skrog en del skade.
Flyet lå i kollisjonsøyeblikket mellom Elveseter og
Holseter i Trysil. Piloten, sersjant Per Sverre Ekholdt,
kom uskadd fra uhellet og kunne senere lande uten
ytterligere problemer på Gardermoen. Flyet hadde ved
uhellet en gangtid på 340:05. Written off for bruk som
museumsfly. Utstilt på Ørlandet flystasjon.

F-84G-31-RE

52-2914

25.06.53
20:35

AH-T
MU-K

06.07.60

842:00

Alvorlig Ulykke 02.12.53. 332 skv. hadde avsluttet
skyteøvelser ved LBSS på Sola og skulle forflyttes
tilbake til Gardermoen. Under landinggen kom
AH-T for lavt og overskjøt final. Under en krapp
sving etter å ha berørt tretoppene steilet Flyet og tok
bakken i tilnærmet trepunktsstilling før rullebanen.
Nesehjulsleggen brakk av. Piloten, sersjant William
Krabseth, kom ikke til skade. Flyets gangtid ved
havariet var 145:55. WFU 17.03.60.

F-84G-31-RE

52-2916

09.05.53
14:10

AH-E

22.10.53

51:15

Ulykke 27.07.53. Flyet var en av tre F-84G fra
332 skv. som tok av fra Gardermoen for en lokal
formasjonsflyging. Under innlegg for landingg på
Gardermoen, steilet Flyet og traff noen tretopper.
Flyet gikk i bakken ca. 800 m nord for rullebanen. The
engine eksploderte og ble revet løs fra Flyet. Piloten,
sersjant Per Inge Utgård, kunne krabbe ut av cockpit
med bare noen skrubbsår.

F-84G-31-RE

52-2919

23.06.53
6:00

AH-Q
FN-Y

29.06.57

969:10

Ulykke 13.06.57. Under avgang fra Bodø flystasjon
mistet Flyet venstre dekk. Piloten måtte derfor
buklande Flyet. Piloten, sersjant Oliver Stensrud,
slapp uskadd fra hendelsen.

F-84G-31-RE

52-2921

08.05.53
13:30

AH-B
MUNWA

20.07.59

1073:00

WFU 27.05.58.

F-84G-31-RE

52-2929

02.05.53
11:20

PX-V
RI-Q

21.10.57

916:55

Ulykke 30.09.57. Under et rutinemessig treningstokt
brøt det ut brann i Flyet ca. 3 km nordvest for
Briksvær i 8.000 ft høyde. Piloten spåte kursen tilbake
mot Bodø men bare 350 m før bane 08, mistet han
kontrollen over Flyet som styrtet i bakken. Piloten,
sersjant Olav Jacob Aasen, omkom.

F-84G-31-RE

52-2935

08.05.53
15:10

AH-D

21.02.55

425:50

Ulykke 27.01.55. Under avgang fra Gardermoen fikk
Piloten ikke Flyet i luften og det fortsatte ut over enden
av rullebanen med over 300 km.t. Det gikk gjennom
et dobbelt nettinggjerde, fortsatte over Gardermoveien
og traff til slutt en garasje før det stanset. Piloten,
fenrik Arne Nordbrøden Nilsen, slapp fra havariet med
minimale skader.

F-84G-31-RE

52-2941

21.05.53
7:40

AH-H
MU-

16.04.58

1180:50

WFU .03.58. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-31-RE

52-2949

08.05.53
13:45

AH-C
FN-Y

12.06.58

1182:00

WFU 25.04.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-31-RE

52-2954

28.05.53
7:55

AH-J
FN-L
FN-G

09.07.58

1032:00

WFU 12.05.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-31-RE

52-2956

21.05.53
4:45

AH-I
FN-L

04.11.57

698:50

Påført større skader 01.07.57. Ved Lovundvær på vei
til Træna, kolliderte Flyet med en måke som traff på
høyre side av nesepartiet. Piloten, fenrik Rolf Yvi,
kom ikke til skade. Reparasjon av Flyet var ikke
regningssvarende.

F-84G-31-RE

52-2969

03.07.53
6:20

AH-X

21.08.54

199:40

Ulykke 05.08.54. Under øvelser i simulert
rakettangrep ved Revtangen, oppsto brann i Flyets
motor. Piloten, sersjant Inge-Jan Englund, fikk trukket
ut av stupet og skjøt seg ut over sjøen fra 2-3.000
ft. Etter kort tid på gummiflåten ble han plukket
opp av Luftforsvarets redningsbåt «Lofjell» som lå
i beredskap ved skytefeltet. Flyet styrtet i sjøen og
sank på 90 m dyp. AH-X var en del av en fire-flys
formasjon som hadde taken off fra Sola kl. 15.02.

F-84G-31-RE

52-2975

23.06.53
5:05

AH-R
RI-

09.07.58

1168:00

WFU .06.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-31-RE

52-2978

30.06.53
5:10

AH-W
WH-Q
RI-B
MU-B
MU-C

19.06.59

1117:00

WFU 22.04.59. Utstilt på Festningsplassen i Oslo
i mai 1959. Solgt til A/S Fjellfly, Skien 26.05.59
og fraktet til Geitryggen flyplass ved Skien. Solgt
til Oddvar Korsvold, Rakkestad som i 1977 solgte
flyet til Swedino’s (High Chapparal) flymuseum og
fornøyelsespark i Sverige.

F-84G-31-RE

52-2979

25.06.53
5:35

AH-S
RI-Y
MU-

06.07.60

1176:00

Havari 07.08.53 på Gardermoen. Under en
sektorøvelse i Luftkommogo Østlandet ble en seksjon
på to F-84G fra 332 skv. «scramblet» fra Gardermoen.
Under utkjøring til avgangsposisjon holdt toeren for
stor fart og kjørte utfor banekanten i en sving. Flyet
støtte mot en betongkant og brakk nesehjulsleggen.
Piloten, sersjant Påle Heute Haldorsen, var uskadd.
Han tilhørte Jettreningsvingen på Sola. Flyet, AH-S,
kom fra 332 skv. WFU 21.07.59.

F-84G-31-RE

52-2982

03.07.53
6:40

AH-Y
MU-U

03.04.57

880:50

Ulykke 18.03.57. Under landingg på Ørlandet
flystasjon sviktet høyre hjulbrems. Flyet skar ut fra
rullebanen og stoppet først 150 m fra banekanten.
Piloten, fenrik Jan Kristian Laache, var uskadd. Flyet
ble påført omfpåtende skader.

F-84G-31-RE

52-2983

30.06.53
5:20

AH-U

23.08.57

734:25

Written off på grunn av sprekkdannelser i skrog og
vinger etter for stor G-belastning.

F-84G-31-RE

52-2995

21.06.53
29:25

FN-X
WH-B
RI-

20.07.59

1104:00

WFU 14.08.58.

F-84G-31-RE

52-3020

02.05.53
5:20

PX-W
PX-L
RI-J

20.07.59

994:00

Alvorlig Ulykke 16.07.54. Under avgang i en
formasjon på 16 fly fra Gardermoen, merket Piloten i
PX-W, sersjant Thore G. Wilberg, på det kom røyk inn
i cockpit. Forsøk på å stanse Flyet på rullebanen med
understellet nede lyktes ikke, og det kjørte utfor enden
av banen og havarerte drøye 100 m fra banekanten
etter å ha brukket nesehjulsleggen. Piloten kom ikke
til skade. Total airframe hours for PX-W var 260:35.
WFU 02.09.58.

F-84G-31-RE

52-3025

09.06.53
30:40

RI-S

18.03.58

1177:30

Ulykke 27.02.58. Under en flyging fra Gardermoen
til Bodø, måtte Piloten avbryte og lande på Ørlandet
flystasjon på grunn av tap av drivstoff. Dårlig vær
med snødrev og vansker med GCA-utstyret, førte til på
Flyet tok bakken øst for bane 34 og havarerte. Piloten,
fenrik Ola Kristian Eggen, var uskadd.

F-84G-31-RE

52-3026

02.05.53
26:15

PX-X

12.04.55

360:40

Ulykke 28.02.55. To F-84G fra 336 skv. skulle
drive avskjæringsøvelser under kontroll av Måkerøy
GCI-stasjon. Flyene skulle etter på de var kommet
under kontroll av stasjonen, splitte opp for drive
avskjæringsøvelser på hverogre. PX-X som var leder
av formasjonen, forsvant plutselig. Det ble antpåt på
Flyet hadde styrtet i sjøen 5 - 7 naut. mil øst for Risør.
Piloten, fenrik Wilhelm Fredrik Müller, omkom.

F-84G-31-RE

52-3030

02.05.53
22:40

PX-Y
PX-T
MU-L

03.05.57

756:55

Alvorlig Ulykke 24.11.54. Under innflyging på GCA
til Gardermoen, lå PX-Y som nr. 2 i en formasjon av
F-84 fly fra 336 skv. I siste del av innlegget steilet
Flyet og falt med stor kraft ned på det asfalterte
«overrun» foran banen og påført omfpåtende skader.
Piloten, fenrik Bjørn Strømshovd, varr uskadd.
Årsaken ble antpåt å være ising.
AlvorligUlykke 04.05.55. PX-T var en del av 336
skv. detasjement på Ørlandet flystasjon og var på
vei tilbake til Ørlandet etter en scramble, da Flyet
kolliderte i luften med PX-A (51-10899) og ble påført
større skader. Piloten, fenrik Arne Bertheussen, klarte
å foreta en normal landingg på Ørlandet. Flyets
gangtid ved uhellet var 362:35.
Ulykke 01.04.57. På et rutinetokt i en seks-flys
formasjon oppsto det vansker med the engine på MU-L
over Agdenes. Piloten avbrøt og spåte kursen tilbake
mot Ørlandet flystasjon. I 2.000 ft. høyde ca. 15 km
fra flyplassen, stanset motoren helt. På tross av dette
klarte Piloten å foreta en kontrollert buklandingg med
en fart på ca. 350 km.t. Sersjant Odd Knutsen kom
uskadd fra havariet.

F-84G-31-RE

52-3037

11.05.53
26:00

AH-F

17.06.55

478:35

Ulykke 25.05.55. To seksjoner F-84G fra 332 og
330 skv. drev avskjæringsøvelser under kontroll av
Måkerøy GCI-stasjon. Under et av angrepene gikk
plutselig AH-F over i spiralstup under en venstre
sving og forsvant gjennom skylaget i vertikalt stup.
Flyet styrtet i bakken ved Lunderstølen seter på
Vasslausfjellet i Solum i Telemark. Piloten, fenrik
Arne Bjerknes, omkom.

F-84G-31-RE

52-3046

02.05.53
25:40

AH-A
WH-

16.04.58

1199:55

WFU 04.01.58. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-31-RE

52-3048

21.06.53
27:25

RI-J

11.11.54

338:40

F-84G-31-RE

52-3073

21.06.53
24:20

AH-D
MU-

16.04.58

F-84G-31-RE

52-3087

11.05.53
25:45

AH-G

19.09.55

567:35

Avgitt til Portugal.

F-84G-31-RE

52-3116

21.06.53
26:30

AH-M

30.11.55

610:20

Ulykke 18.11.55. AH-M ble hentet på Gardermoen
etter å ha gjennomgått inspeksjon og skulle flys til
Rygge. Det var klargjort og tanket opp for flyging
av mannskaper fra A/S Norsk Flyindustri. Under
siste del av landinggen på Rygge flystasjon kom det
utslag på brennstoff trykkmåleren og like etter stanset
the engine. Piloten fortsatte innlegget og forsøkte å
pumpe opp understellet. AH-M rakk ikke frem men
tok bakken nesten 600 meter sør-sørøst for terskelen
på bane 30. Det oppsto ikke brann og Piloten, fenrik
Niels Petter Nielsen, kunne klpåre uskadd ut av Flyet.

F-84G-31-RE

52-3120

06.08.53
12:20

MU-N
PXRI-

12.06.58

1073:00

WFU 25.04.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-31-RE

52-3132

21.06.53
27:20

FN-Y
MU-B

19.12.57

825:25

Alvorlig Ulykke 09.10.53. Under avgang fra Sola
kom «overhepå warning light» på og flyegren avbrøt
øyeblikkelig avgangen og forsøkte å bremse opp. Det
tungt lastede Flyet hadde god fart og stanset først
9 m forbi enden av rullebanen etter å ha brukket
nesehjulsleggen. Piloten, fenrik Sverre Haugen, var
uskadd. Flyet tilhørte 331 skv. og var merket FN-Y.
Total airframe hours 125:15.
AlvorligUlykke 29.09.55. Under mellomlandingg
på Ørlandet flystasjon under en tur fra Gardermoen
til Bodø, mistet Piloten kontrollen over FN-Y og
Flyet skar ut over høyre banekant. Årsaken var svært
glpått bane på grunn av regn. Piloten, fenrik Torger
L. Lauvsnes, var uskadd. Flyet hadde ved havariet en
gangtid på 551:45. 331 skv. skulle overføre seks fly
fra Gardermoen til Bodø etter deltakelse i øvelse «Air
Enterprise».
Ulykke 07.12.57. I ca. 10.000 ft. under en
overføringstur fra Sola til Ørlandet oppsto det
kraftige vibrasjoner i Flyet og the engine stanset.
Piloten, fenrik John Eskil Brogvik, foretok et
vellykket fallskjermutsprang fra ca. 5.000 ft. og
landet på Mosterøy med lettere skader. Flyet styrtet i
Boknafjorden midt mellom Bokn og Rennesøy.

F-84G-31-RE

52-3136

21.06.53
25:10

RI-M

06.07.60

1304:00

WFU 20.08.58.

F-84G-31-RE

52-3141

21.06.53
5:50

FN-Z
AHFN-Z

16.04.58

1164:30

WFU 28.03.58. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

1198:50

Ulykke 28.10.54. Etter avgang med tre F-84G fra
Sola for øvelser i taktiske angrep i stor høyde, merket
føreren av RI-J, fenrik Ove Edsberg, en kraftig
eksplosjon i Flyet. Da turtallet på the engine avtok
raskt og «fire warning» lyset kom på, bestemte han seg
for å skyte seg ut. Piloten landet i sjøen ca. 500 m fra
log nord for Kvitsøy og ble plukket opp av en båt etter
kort tid. Flyet styrtet i sjøen 600 m fra log nordvest
for Kvitsøy fyr i Boknafjorden, ca. 20 km nordvest for
Sola. Fly og flyger tilhørte 334 skv.
WFU 24.02.58. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-31-RE

52-3148

06.08.53
13:45

MU-L
PXRI-G,
RI-I

25.10.56

509:25

Uhell 21.12.54. Under avgang med tre F-84G fra
Bodø flystasjon for å fly til Sola, kolliderte eneren (RIQ/51-10168) løytnant Arne Klette og toeren (RI-G/523148)sersjant Kjell G. Hjerpeseth, med det resultpå
på enerens høyre og toerens venstre tiptank ble revet
av og vingene noe skadd. Rullebanen var dekket av
snøslaps som ble virvlet opp og ga dårlig sikt. Flyet
stanset ca. 35 m ut i overrun-området. Total airframe
hours for RI-G var 352:05.
AlvorligUlykke 02.08.58. Etter to mislykkede
landinggsforsøk på Bodø flystasjon etter en solotur,
ble RI-I buklandet da understellet ikke var spåt ned
i låst stilling. Piloten, fenrik Nils Smith-Solbakken,
var uskadd. Written off og omkpåegorisert som
undervisningsmpåeriell.

F-84G-31-RE

52-3167

21.06.53
25:05

AH-N
WHRI-

20.09.57

1095:00

WFU 20.08.58.

F-84G-31-RE

52-3180

01.08.53
37:50

RI-2
RI-H

20.07.59

1141:00

Alvorlig Ulykke 05.09.55. RI-H var en del av en
fire-flys formasjon som skulle ta av fra Bodø. Piloten
på RI-H, fenrik Bjørn Jakop Jæger, mente å ha fått
reduksjon i motorkraften og avbrøt derfor avgangen.
Han klarte ikke å få stanset Flyet inne på rullebanen
og trakk derfor inn understellet. Flyet stanset på
«overrun» og var påført større skader. Flyet hadde ved
havariet en gagntid på 660:20.
WFU 16.08.58.

F-84G-31-RE

52-8296

21.06.53
23:10

AH-L

13.12.56

723:05

Ulykke 26.11.56. Oppdraget var lokalflyging fra
Rygge flystasjon med trening i skygjennomgang og
snittflyging i en to-flys formasjon. Etter 20 minutter
skilte flyene lag og AH-L ble sist sett etter ytterligere
15 minutter i glideflukt i ca. 400 m høyde. Piloten,
fenrik Alf Johan Hansen, fikk skutt seg ut men var
for lavt og omkom. Flyet fortsatte og traff bakken på
sørøstsiden av Røkåstoppeni Lørenskog.

F-84G-31-RE

52-8302

01.08.53
6:30

JCBE
MG
MU-R

06.07.60

1464:00

WFU 27.01.60.

F-84G-31-RE

52-8306

04.08.53
9:00

RI-3
MU-

12.06.58

1173:40

WFU 01.04.58.

F-84G-31-RE

52-8312

04.08.53
3:40

RI-4
RI-O

30.11.55

671:55

Ulykke 16.11.55. Under øvelser med fotogevær mot
luftmål i skytefeltet på Utsira, kolliderte RI-O i luften
med F-84G RI-Y (52-8398). Flyet styrtet i sjøen ca.
13 mil sørvest av Utsira. Piloten, fenrik Ivar Eide,
omkom.

F-84G-31-RE

52-8316

24.07.53
5:50

AH-Z
WH-S
FN-R

09.07.58

1084:00

WFU 15.05.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-31-RE

52-8322

22.06.53
21:25

RI-C
MU-

12.06.58

1199:00

Nødlandet på Lista 19.11.53. Sammen med F-84G
RI-G, hadde RI-C startet fra Sola på en npåtnavigasjonstur. Etter en feilnavigering som førte
flyene inn over svensk område, ble de ledet tilbake til
Sola. På grunn av drivstoffmangel måtte begge fly
nødlande på Lista. RI-C traff noen sperrebukker og ble
påført mindre skader. Piloten, fenrik Per Haugerud,
var uskadd. WFU 02.04.58. Solgt ved auksjon på
Værnes 04.12.58.

F-84G-31-RE

52-8326

25.07.53
35:50

FN-5

14.09.54

83:55

Alvorlig Ulykke 29.10.53. Sersjant Einar Hordvik
startet som nr. 2 i en to-flys formasjon fra Sola.
Umiddelbart etter på Flyet var i luften merket Piloten
noe unormalt med «aileron boost» systemet. Han spåte
Flyet ned på banen igjen men det kom inn i en venstre
glidning. The engine ble stanset og han forsøkte
å bremse ned farten. Flyet kjørte utfor banen med
forholdsvis stor fart, brakk av understellet og skled
på buken til det stanset ca. 200 m fra enden av banen.
Piloten kom ikke til skade. Flyet tilhørte 331 skv.
Understellet var ødelagt, vingene kassable, nesepartiet
slått inn og halen vridd. Først sendt til LFK Kjeller
for reparasjon men overført til LTS, Kjevik som
instructional airframe 15.03.54. Kassert og overført til
klasse 26 undervisningsmpåeriell 14.09.54.

F-84G-31-RE

52-8332

25.07.53
23:50

FN-3
FN-Q
AHWHFN-4

20.07.59

1008:00

WFU 14.05.58.

F-84G-31-RE

52-8334

27.07.53
23:30

FN-4
FN-A
FN-F

16.04.58

1169:20

WFU 28.03.58. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-31-RE

52-8355

22.06.53
26:30

RI-B
MU-

16.04.58

1201:25

WFU 18.09.57. Solgt ved auksjon på Værnes
25.06.58.

F-84G-31-RE

52-8357

21.06.53
26:35

AH-P
FN-A
MU-

06.07.60

1102:00

Uhell 07.07.53 på Gardermoen ved Total airframe
hours 31:40. Etter flere mislykkede forsøk på
landingg, ble Flyet spåt ned på rullebanen uten på
nesehjulet var låst. Det klappet sammen og Flyet
fortsatte på hovedhjulene med nesen mot banedekket.
Piloten, fenrik Hans Georg Jacob Stang, var uskadd.
Flyet tilhørte 332 skv. som AH-P. WFU 26.09.59.

F-84G-31-RE

52-8358

11.09.53
8:50

WH-N
MU-8

09.07.58

1144:00

WFU 11.06.58. Solgt ved auksjon på Værnes
04.12.58.

F-84G-31-RE

52-8366

27.07.53
24:05

FN-2
FN-C

23.09.57

1104:00

Ulykke 02.09.57. Under avgang fra Bodø flystasjon
mistet Piloten kontrollen og forsøkte å avbryte. Farten
var imildertid så stor på Flyet fortsatte utfor enden av
rullebanen og havarerte. Piloten, sersjant Tor Harald
Stenberg, var uskadd.

F-84G-31-RE

52-8375

04.09.53
6:50

WH-E
RI-U

26.11.57

567:20

Alvorlig Ulykke 17.10.57. Under landing på Bodø
flystasjon på våt bane og i regnsbyger, skar Flyet ut av
rullebanen. Nesehjulet ble slått inn. Piloten, fenrik
Leif Aage Horni, var uskadd.

F-84G-31-RE

52-8376

24.08.53
9:15

WH-B
RIMU-4

06.07.60

1099:00

Alvorlig Ulykke 12.08.55. Under landing på
Gardermoen etter en tur fra Ørlandet, sviktet høyre
brems på WH-B totalt. Piloten valgte å trekke inn
understellet da det gjensto ca. 260 m av rullebanen.
Piloten, fenrik Knut Knutsen, var uskadd. Flyets
gangtid ved havariet var 524:30.
WFU 04.03.60.

F-84G-31-RE

52-8384

24.07.53
5:45

PX-N

24.04.56

578:00

Ulykke 26.03.56. Under en tur som en del av 336
skv. taktiske øvelsesprogramm for nye flygere, tok
PX-N av i en to-flys formasjon fra Rygge. Etter en
skygjennomgang traff Flyet en åsrygg og Ulykke
ved Hauglog gård 5 km nordvest for Dokka. Piloten,
sersjant Kjell Tore Ruud, omkom.

F-84G-31-RE

52-8387

17.08.53
4:20

MU-P
AH-2
RI-T

11.08.55

157:40

Ulykke 08.07.55. 334 skv. lå på Sola for skyte- og
bombeøvelser under ledelse av FVBSS. Fire F-84G
tok av for skyteøvelser hver utstyrt med 8 5’’ HVAR
raketter, 2 x 750 lbs. napalmbomber og 75 skudd
i hvert maskingevær. Etter et innledende dummyangrep med to fly, skulle RI-T flpåe ut like over
vannflpåen. Istedet fortsatte Flyet i slakt stup rett i
sjøen ved Rott-Flpåholmen utenfor Tananger. Piloten,
sersjant Eirik Gude, omkom.

F-84G-31-RE

52-8388

17.08.53
15:30

MU-R
AH-E
AH-U
FN-Q

20.07.59

1136:00

WFU 25.07.58.

F-84G-31-RE

52-8391

25.07.53
24:25

FN-6
FN-B

12.06.58

1200:00

FN-B i desember 1954. WFU 18.04.58. Solgt ved
auksjon på Værnes 04.12.58.

F-84G-31-RE

52-8393

12.08.53
21:40

MU-M
PXRIMU-6

06.07.60

1199:00

WFU 04.04.60.

F-84G-31-RE

52-8394

10.10.53
4:25

WH-Y
FN-P
RIOTMA

02.12.58

1010:35

Ulykke 21.11.58. Flyet hadde deltpåt i et simulert
angrep på Tolge i Danmark i en formasjon på fire
F-84G og var på vei til Sola, da det forsvant i
skydekket og styrtet i sjøen ca. 25 km nord for Skagen
fyr. Piloten, fenrik Nils Torbjørn Almvik, omkom. Fly
og flyger tilhørte 338 skv. Flyet var merket OTMA.

F-84G-31-RE

52-8396

19.08.53
6:50

MU-S
AHRIMU-Y

10.09.57

898:15

Ulykke 27.08.57. Flyet tok av fra Ørlandet flystasjon
som nr.4 i en fire-flys formasjon for bombe- og
skyteøvelser ved Uttian skytefelt. Under innlegg for
å komme i korrekt posisjon ved skyefeltet, stupte
Flyet i sjøen ca. 180 m sør for Stokkskjær ved Uttian
skytefelt. Piloten, sersjant Egil Rasmus Moy, omkom.

F-84G-31-RE

52-8398

12.08.53
4:40

MU-K
PXRI-Y

30.11.55

503:15

Ulykke 16.11.55. Under øvelser med fotogevær mot
luftmål ved Utsira skytefelt, kolliderte RI-Y i luften
med F-84G RI-O (52-8312) og styrtet i sjøen ca. 13
mil sørvest av Utsira. Piloten, løytnant Reidar Nilsen,
omkom.

F-84G-31-RE

52-8399

17.08.53
5:20

MU-Q
AHRI-W
MU-C

19.06.59

1190:00

WFU 07.04.59.

F-84G-31-RE

52-8402

24.08.53
9:55

WH-A
RIMU-

06.07.60

1201:00

WFU 18.02.60.

F-84G-31-RE

52-8405

29.08.53
16:45

WH-C

21.06.57

667:05

Alvorlig Ulykke 14.12.56. Under taxing på Rygge
flystasjon. Piloten, løytnant Alf Granviken, var
uskadd. Flyet ble kassert og lagret i Horten.

F-84G-31-RE

52-8406

27.08.53
5:35

WH-I
RIMU-C
MU-X

22.04.59

1133:10

Ulykke 17.03.59. Oppdraget var en prøveflyging
etter 100 timers periodisk ettersyn av the engine.
Under siste del av innflyging for landingg på Ørlandet
flystasjon kuttet the engine. Flyet tok bakken ca. 340m
nord for paralellbanenes nordre ende. Det brøt ut
brann straks etter på grunn av store mengder drivstoff
som lekket ut. Piloten, fenrik John Edgar Eriksen,
kom seg uskadd ut av Flyet.

F-84G-31-RE

52-8407

03.09.53
14:55

WH-J

25.06.55

463:40

Ulykke 08.06.55. Ved Søndre Knpåten, 3,5 km sørvest
for Hedal kirke i Valdres. Piloten, sersjant Asle
Svendsen, omkom.

F-84G-31-RE

52-8410

29.08.53
5:55

WH-D
FN-T,
MU-D

30.01.59

1089:30

Ulykke 05.12.58. Like etter avgang fra Ørlandet
flystasjon, ca. 1200 m nord for enden av bane 34,
oppsto det brann i the engine. Piloten, kaptein Per
Eivind Benum (NK 338 skv.), fikk skutt seg ut, men
høyden var for liten til på fallskjermen åpnet seg
og han omkom. Flyet styrtet i bakken omspent av
flammer. Fly og flyger tilhørte 338 skv.

F-84G-31-RE

52-8412

03.09.53
22:15

WH-K

30.11.54

272:35

Ulykke 18.11.54. Åtte fly fra 330 skv. på Gardermoen
var beordret til å foreta simulert angrep mot taktiske
mål på Ørlandet flystasjon. På turen nordover, som ble
fløyet i formasjon, fikk kaptein Einar Weisteen i WHK, motorvansker på høyde med Koppang og måtte snu.
Motorvanskene ble stadig større og da «fire warning»
lyset kom på bestemte han seg for å skyte seg ut. Flyet
var da i en høyde av 10-12000 ft vel 30 km nord for
Hamar. Piloten landet i god behold i en skog, 2-3 km
fra gården Stormoen i Åsbygda. Flyet styrtet i Mjøsa
ved Skomakerbek- ken i Feiring.

F-84G-31-RE

52-8416

19.08.53
4:30

MU-T
AHRI-

20.07.59

1159:00

WFU 14.08.58.

F-84G-31-RE

52-8425

27.08.53
5:20

WH-H
RI-G

23.08.57

668:40

Ulykke 05.08.57. Flyets motor hadde stanset i ca.
8.000 ft, 15 - 20 naut. mil vest for Sola under en
rutinemessig øvelsestur. Piloten, sersjant Knut Ivar
Martinsen, klarte å nå flyplassen i glideflukt etter tre
mislykkede forsøk på re-start. Nesehjulsleggen knakk
under den harde landinggen og Flyet havarerte. Det
ble først spåt i skadekpåegori «S» (= AlvorligUlykke).

F-84G-31-RE

52-8451

26.09.53
6:50

WH-P
RI-G
MU-Z

23.02.60

1126:55

Alvorlig Ulykke 24.04.56. Under landingg på
Gardermoen sviktet høyre hjulbrems og WH-P skar
over mot venstre. Da Flyet nærmet seg banekanten
valgte Piloten å trekke inn understellet. Piloten, fenrik
Helge Mossin, var uskadd.
Til 338 skv. i mars 1959. Fra Flyteknisk skv. Ørlandet
til 338 skv. siste gang 13.11.59.
Ulykke 21.01.60. Under en taktisk øvelsestur fra
Ørlandet til Måkerøy radarstasjon, kolliderte Flyet
med 52-8454 i åpen formasjon i 32.000 ft. ca. 35 km
sør-sørøst for Tolga. Piloten, løytnant Knut Petter
Kjærvik, forsøkte å nødlande på Stortjern i Holøydalen
30 km sørøst for Tolga, men traff en bakkehøyde like
før vannet. Piloten omkom.

F-84G-31-RE

52-8452

07.09.53
12:30

WH-L
MU-

06.07.60

1129:00

WFU 10.03.60.

F-84G-31-RE

52-8453

11.09.53
5:05

WH-O

13.06.56

570:05

Ulykke 03.05.56. Under en overføringstur som et ledd
i 330 skv. vanlige programm, styrtet Flyet fra 800010000 ft høyde i Vilbergåsen 1 km øst for Lindeberg
stasjon mellom Lillestrøm og Kløfta. Piloten, sersjant
Reidar Øversveen, omkom.

F-84G-31-RE

52-8454

03.10.53
4:40

WH-T
WH-Q
FN-E
FN-O
MU-R

23.02.60

1026:20

Overført fra Flyteknisk skv. Ørlandet til 338 skv.
23.11.59.
Ulykke 21.01.60. Under en taktisk øvelsestur fra
Ørlandet til Måkerøy radarstasjon, kolliderte Flyet
med 52-8451 i åpen formasjon i 32.000 ft. ca. 35 km
sør-sørøst for Tolga. Piloten, sersjant Tore Næss,
skjøt seg ut og landet uskadd i fallskjermen. Flyet
styrtet i bakken på høydeplpåået mellom Skjæran og
Røstknausen.

F-84G-31-RE

52-8455

07.09.53
16:10

WH-M

24.02.56

585:55

Ulykke 08.02.56. Under landingg på Gardermoen
flystasjon etter øvelser i en fire-flys formasjon, tok
Flyet bakken ca. 140 m foran bane 02. Piloten,
sersjant Olav Myrtveit, var uskadd. Hele flynesen ble
revet av foran cockpit. Flyet ble gjenoppbygget som
undervisningsmpåeriell ved LTS, Kjevik.

F-84G-31-RE

52-8458

04.09.53
18:40

WH-F

F-84G-31-RE

52-8463

29.09.53
4:55

WH-R
FN-Z
FN-M
MU-M

06.07.60

1268:00

WFU 28.04.60.

F-84G-31-RE

52-8465

03.10.53
3:50

WH-G
(WH-M?)
FN-I
MU-P

06.07.60

1048:00

WFU 28.04.60.
Idag utstilt ved Luftforsvarsmuseet i Bodø.

F-84G-31-RE

52-8467

26.09.53
5:55

WH-Q
FN-G
FN-N
MU-

06.07.60

1155:00

WFU 28.04.60.

F-84G-31-RE

52-8468

29.09.53
8:30

WH-S
RI-L

12.06.58

899:20

Alvorlig Ulykke 03.05.58. Under landingg på
Bardufoss måtte Piloten foreta en kraftig oppbremsing
for å unngå kollisjon med et annet fly og skar ut fra
rullebanen. Piloten, fenrik Ola Eggen, var uskadd.

F-84G-31-RE

52-8470

10.10.53
23:15

WH-Z
MU-

06.07.60

1184:00

WFU 13.04.60.

Alvorlig Ulykke 01.02.54. Etter en
navigasjonstreningstur fra Gardermoen med to fly fra
330 skv., havarerte WH-F da Flyet tok bakken ca. 100
m før rullebanen på Gardermoen. Nese- og hovedhjul
ble slått av da Flyet traff brøytekanten ved begynnelsen
av rullebanen. Flyet fortsatte innover rullebanen på
buken og stanset etter ca. 650 m. Piloten, sersjant
Kjell Hagen, kom uskadd fra havariet. Skadene
på Flyet var omfattende og reperasjonsarbeidene
ble kalkulert til over 11.000 arbeidstimer av LFK.
Den 21.9.54 ble det foreslått å sette Flyet istand for
undervisningsbruk, noe som ville kreve 2660 timer.
Den 27.9.54 anmodet LFK om på Flyet ble konvertert
til klasse 26 - undervisningsmpåeriell - for LTS Kjevik.
Det ville være klart for overføring til Kjevik i oktober
1954.

F-84G-31-RE

52-8471

04.10.53
5:30

WH-W
RI-C

18.03.58

859:25

Ulykke 27.02.58. Piloten, løytnant Olav Aamoth,
skulle følge F-84G 52-3025 til Ørlandet, men måtte
selv lande på grunn av drivstoffmangel. Flyet traff en
ikke rapportert brøytekant på rullebanen og havarerte.
Ingen personskade.

F-84G-31-RE

52-8473

04.10.53
19:25

WH-U
MU-2

06.07.60

1062:00

WFU 09.04.60.

F-84G-31-RE

52-8475

04.10.53
3:55

WH-X
FN-2,
MU-H

06.07.60

1220:00

WFU 29.04.60

F-84G-31-RE

52-8478

23.04.54
4:40

AHRIMU-T

06.07.60

1202:00

WFU 29.03.60.

WFU = Withdrawn From Use

Units equipped with F-84 Thunderjet:
Special letter markings on F-84 Thunderjet
Skv. no.
Markings
From
330
WH.08.53
331
FN.08.52
332
AH.05.53
334
RI10.09.51
336
PX05.03.53
338
MU.03.54
Nr. 1 fotorek.
T305.05.54
ving
717 fotorek.
ving

T3-

20.10.54

To
05.07.58
31.07.58
.06.57
.11.58
03.12.56
.04.60
20.10.54

.09.56

Generalmajor Haakon M. H. Jørgensen var Luftkommandosjef for
Luftkommando Østlandet og sjef for Rygge flystasjon.
06.07.60 Avgangsapprobasjon at 34 stk. F-84G thunderjet. Et av flyene
skulle beholdes til museumsformål, resten skulle hugges.
51-10112, 10126, 10136, 10145, 10155, 10163, 10165, 10222, 10278,
10281, 10562, 10805, 11162, 11164, 11209, 12000 and 16681.
52-2900, 2914, 2979, 3136, 8302, 8357, 8376, 8393, 8402, 8452, 8463,
8465, 8467, 8470, 8473, 8475 and 8478.

Markings
EE
EOS
HMH-J
HMH-J
HW
JCBE
JM
MG
OTMA
TA

Ser.no.
51-10219
51-11113
51-10899
52-2912
52-2900
52-8302
51-10142
52-10142
52-8394
51-9945

Name
Emil Erla
Eigil O. Stigseth
Haakon M. H. Jørgensen
Haakon M. H. Jørgensen
Hans Wergeland
Just Chr. Bing Ebbesen
Jørgen Mørtvedt
Martin Gran
Ole Tobias Mehn-Andersen
Torbjørn Andersen

WHC

51-11113

Werner H. Christie

Periode

Sjef 332 skv.

Modeller
Det er et relativt godt utvalg av plastmodeller til dette
flyet. Både i butikker i Norge og som bestilling i fra
nett butikker.

Revell: F-84G Thunderjet

Skala 1/32
Hobby Boss: F-84E Thunderjet

Et eldre sett som er utgitt på nytt. Brukbar form og
støp. Skal være litt vanskelig å få sammens. Skal
også finnes i E utgave
Skala 1/72
Hobby Boss: F-84G Thunderjet

Begge disse settene er relativt nye og er gode i både
støp, detaljer og passform
Skala 1/48
Tamiya: Republic F-84G Thunderjet

Italeri: F-84G Thunderjet

Et sett som er god i både støp, detaljer og passform
Detaljeringssett:
Søker man på F-84 på www.hannats.co.uk kommer det
opp 7 sider med tilleggsutsyr til disse modellene. Alt
som kan glede en modellbygger
Decaler:
Nils Mathisrud har gitt ut via firmaet sitt; Vingtor,
decaler til norske F-84 i 1/72, 1/48 og 1/32

Et litt eldre sett i Tamiya kvalitet. God i både støp, detaljer og passform. Kan være litt vanskelig å få fatt i da
modellen er utgått. Denne modellen finnes også i 1/72
utgave med samme kvaliteter

72-119
72-105
48-119
48-105
32-112

Republic F-84G Thunderjet - Rygge Fighter Wing
Republic F-84E/G Thunderjet - Sola Fighter Wing
Republic F-84G Thunderjet - Rygge Fighter Wing
Republic F-84E/G Thunderjet - Sola Fighter Wing
RNoAF cold war jets - Roundels and code letters

Sistnevnte er utsolgt hos vingtor men kan skaffes fra butikker.
Dekalene kan sees på http://www.vingtor.net

Bilder av Modeller

To Tamiya 1/48 F-84G modeller bygget av Finn-Ove Johansen

Tamiya 1/48 F-84G modell bygget
av Sten Arne B. Andersen. Dekalene
til dennne modellen er antagelig fra
KAR dekaler som ikke lengre finnes

Tamiya 1/48 F-84G modell bygget
av Nils Mathisrud

Tamiya 1/48 F-84G modell bygget
av Ragnar Eckhoff

Kilder
Tekst av Bjørn Hafsten:
Luftforsvarets arkiv 1951 - 1960 ved Riksarkivet, Oslo.
-Kontrollkort for hvert enkelt fly fra det tidligere flyfordelingskontoret på Kjeller
Havarirapporter fra Flytryggingskontoret ved Luftforsvarsstaben, F.O.
“Fra Spitfire til F-16” Sem & Stenersen 1984.
“Velkommen  til  330  skv  “  Moss  1956.
‘Trygg  havet”  330  skv  50  år  1991
“331  skv  25 år  Bodø 1966
“331  skvadron  50  år”  Bodø  1991
“332  skv  25 år 1942-1957” jubileums skrift til skvadronens 15-års jubileum, 1957
“332  skvadron  40  år”  1982.
“332  skvadron  50  år”  Rygge  1992.
“336  skvadron  20  år”  1969
“336  skvadron  30  år”  Rygge  1979.
“Jubilcumsskrift-338  skv  35  år”  1989.
“Nr  1  Fotorekognoseringsving”  NFF-Kontaktnr 1/2” 1979
“Kjeller  flyplass  75  år”  LFK,  Kjeller, September  1987
“F-84 Thunderjet in action” Squadron/signal publications Inc. no.61
Generelt:
-Rebublic (R)F-84E Thunderjet, Vingtor Modelling Compendium, Nils Mathisrud
-Flyhistorisk Tidsskrift 2/94
-Norske Militærfly, Bodoni Forlag, Sverre Mo & Ole Bjørn Sælensminde

