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Innledning

Dette hefte er laget med tanke på modellbyggere og andre med historisk inter-
esse om temaet. Hovedvekten av innholdet er farger og merking av flyet. I tillegg 
er relevant historisk informasjon forsøkt samlet. Heftet er ikke laget for videresalg 
men for gratis nedlastning via internett. På denne måten kan ny informasjon raskt 
legges inn og en oppdatering kan være klar for brukerne på en enkel måte.
Innholdet er ikke nødvendis 100% riktig, men inneholder det jeg vet i dag. Det op-
pfordres derfor til å komme med innspill, kommentarer, kritikk, nye bilder m.m. slik 
at historien blir mest mulig korrekt
Et slikt hefte er som oftest et sammarbeid mellom entusiaster, som på hver sin 
side har samlet bilder og informasjon om temaet. Dette heftet er laget i sammar-
beid med Bjørn Hafsten og er mer eller mindre enn resirkulering av hans artikkel i      
Flyhistorisk Tidsskrift nr 3/4-98. 
Jeg vil påpeke at profilene i dette hefte er illustrasjoner og ikke nødvendigvis milli-
meter korrekt mht farger, størrelser og plassering av merking 
De fleste bildene er funnet og lastet ned via internett, men vil I tillegg takke følgen-
de personer for deres bidrag til at dette hefte var mulig å lage:

  Bjørn Hafsten   Historie
  Ole Bjørn Sælensminde  Info om farger og merking
  Hans Petter Stue   Bilder  
  Ole Petter Ørslien   Bilder 

Bergen mai 2020
Olve Dybvig

odybvig@online.no
Mob 920 33 502



Bakgrunn L-19/O-1A Birddog

Mot slutten av 40-tallet ønsket US Army å erstatte 
sin flåte av aldrende L-4 og L-5 observasjonsfly 
med en ny type. Cessna- fabrikken i Wichita i 
Kansas, begynte derfor høsten 1949 utviklingen 
av et helmetall observasjonsfly basert på US 
Army spesifikasjoner for den nye typen. Fabrik-
ken hadde ingen eksisterende modell som passet 
og startet arbeidet med blanke ark. Ved å bruke 
halen fra Cessna 195 og vingene fra Cessna 170, 
klarte konstruktørene å få en prototype ferdig på 
tre måneder. Med fabrikkens typebetegnelse 305, 
fløy den for første gang den 14. desember 1949, 
ført av Henry Waring.
Som vanlig skulle det arrangeres en konkur-
ranse mellom de forskjellige fabrikkene som var 
med i prosjektet. Denne tok til på Wright Field i 
Ohio den 16. april 1950. Cessna modell 305, nå 
sivil registrert N41694, møtte her konkurrentene 
Luscombe T-8F-L, Piper PA-18, Taylorcraft 18 
og Fletcher FL-23. Cessna kom fra prøvene med 
gode resultater, og den første kontrakten på 418 
fly ble muntlig meddelt fabrikken allerede den 16. 
mai samme år. I juli 1950 begynte krigshandlin-
gene i Korea, noe som satte fart i produksjonen 

av den første serien. Model 305 hadde nå fått den 
militære betegnelsen L-19, og de første flyene 
ble overtatt av US Army i begynnelsen av de-
sember 1950. Av de 100 første flyene ble hele 97 
levert direkte til Korea for bruk av de amerikanske 
styrkene der.
Som skikken var, skulle Cessna L-19 også ha et 
navn. Flere forslag kom inn, og i september 1951 
bestemte US Army at navnet skulle bli Birddog. 
Senere har dette navnet ofte blitt skrevet i to ord 
og både med og uten bindestrek. I alle de opprin-
nelige dokumenter er navnet skrevet i ett ord uten 
bindestrek, og dette er den korrekte skrivemåten.
Da våpen stillstandsavtalen ble undertegnet i 
Korea den 27. juli 1953, hadde Cessna rukket å 
levere i alt 2181 L-19A. Mange av flyene gikk nå 
til langtidslagring, ofte direkte fra produksjonslin-
jen ved Cessnas fabrikk i Pawnee.

Fra 1962 skiftet L-19 typebetegnelse til O-1 innen 
alle amerikanske forsvarsgrener.
Etter noen fredelige år kom en ny og svært ak-
tiv periode i flyets historie. Utviklingen i Vietnam 
første til at USA ble trukket sterkere og sterkere 
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inn i konflikten. En rekke Birddogs ble overført 
fra US Army til USAF for bruk som målmarkører 
i Vietnam. Antallet O-1 i landet var så stort at 
flytypen ble den mest vanlige å se, i tillegg til Bell 
UH-1 helikopteret. Foruten USAF, brukte også US 
Army dette flyet ved en rekke av sine avdelinger 
i Vietnam. Til og med US Navy og US Marines 
hadde noen få fly av denne typen i landet. Det 
Sør-Vietnamesiske flyvåpenet fikk dessuten 
overført et stort antall O-1 frem til 1973. Tapene 
av Cessna O-1 var betydelige. Sør-Vietnams 
flyvåpen hadde frem til 1974 mistet i alt 114 Bird 
dogs. Tre fly av denne typen klarte å evakuere til 
Thailand da Vietnamkrigen sluttet. En maskin, ser.
nr. 51-4981, klarte å lande på dekket av hangar-
skipet USS «Midway». Flyet ble ført av major 
Bung Ly, og mannskapet på hangarskipet ble så 
rørt over hans historie at de «adopterte» hele 
hans familie i USA. Flyet ble tatt vare på, og er i 
dag utstilt på US Navy Aviation Museum i Pensac-
ola i Florida. Flere fly ble etterlatt i selve Vietnam. 
USAF innrømmer tapet av 122 0-1 i kamp fra 
1963 til 1971. 1 tillegg gikk 50 fly av denne typen 
tapt av andre årsaker. US Marines mistet to fly i 
kamp, og fem av andre årsaker. Flest fly mistet al-
likevel US Army, med 109 tapt i kamp og hele 175 
av andre årsaker.

 Erfaringer fra operasjonene i Vietnam førte til at 
Cessna 0-1 raskt ble erstattet av helikoptre. US 
Army trakk de fleste av sine ut av tjeneste fra feb-
ruar 1972, og flyene fikk nye oppgaver i USAF’s 
Civil Air Patrol. Mange uhell med flytypen i denne 
tjenesten førte til at de gjenværende flyene ble 
solgt til private innen 1988. I midten av 1997 var 
331 sivil registrerte i USA, ca. 285 av disse ble 
regnet som luft dyktige.
Blant land utenfor USA som har brukt Cessna 
L-19/O,33287-1 i en eller flere versjoner, kan 
nevnes: Brasil, Canada, Chile, Frankrike, Ita-
lia, Japan, Kambodsja, Malta, Norge, Pakistan, 
Spania, Taiwan (Nasjonalist-Kina), Sør-Korea, 
Sør-Vietnam, Thailand, Tyrkia og Østerrike.
Til sammen leverte Cessna 3398 L-19/0-1 fra 
desember 1950 til mai 1959. I tillegg ble en del 
fly bygget opp av reservedeler mellom 1962 og 
1984. Ytterligere 18 L- 19E-1 og E-2 ble bygget 
på lisens av Fuji i Japan fra 1957 til 1958.
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L-19/O-1A Birddog i Norge
Norge hadde i 1955 mottatt 16 Piper L-18C, som 
dannet grunnstammen i det som etterhvert ble 
Feltartilleriets Fly-OP tjeneste. Flyene var levert 
kostnadsfritt som en del av det amerikanske 
våpenhjelpprogrammet. Da Fly-OP tjenesten 
etterhvert skulle utvides, ble Luftforsvaret tilbudt 
den mer moderne Cessna L-19A, også disse ved-
erlagsfritt som en del av våpenhjelpen (MAP). 

Ansvarsforholdet for OP-flyene var delt slik at 
Luftforsvaret hadde det tekniske ansvaret og 
Feltartilleriet det operative. Flyene ble rulleført 
i Luftforsvaret. Den 7. september 1960 ankom 
de to første flyene til Oslo i kasser. Montering og 
klargjøring ble satt bort på kontrakt til Widerøes 
Flyveselskap A/S. Begge flyene var opprinnelig 
levert fra Cessna i 1952, men hadde tydeligvis 
stått lagret siden da. Flytiden var 0 timer på så 
vel skrog som motor ved ankomsten hit til landet. 
Propellene var derimot godt brukte, med en 
gangtid på over 1000 timer. Etter avsluttet monter-
ing på Fornebu, ble flyene overført til Værnes og 
tilsluttet Cub avdelingen der. Luftforsvarets kjen-
ningsbokstaver for Cessna L-19A ble CE, etter-
fulgt av flyets individuelle bokstav, f.eks. CE-A.

De neste fem av den første leveransen på syv 
Birddogs ankom Norge ombord på Wilh. Wilhelm-
sens M.S. «Terrier» den 3. november 1961. Igjen 
var det Widerøes på Fornebu som fikk klargjøring-
sjobben. To av flyene, 51-12641 og 51-12610, var 
blitt skadd underveis da lasten hadde forskjøvet 
seg. Skadene var imidlertid ikke verre enn at 
de lett lot seg reparere. Dette var også lagrede 
fly med 0 timers gangtid. Alle fem ble etterhvert 
fløyet fra Fornebu til Værnes. Den amerikanske 
hærens typebetegnelse ble som nevnt endret fra 
L-19A til O-l A i 1962. Det vil si at flyene hadde 
den nye betegnelsen gjennom størstedelen av 
tjenesten i Norge. Det tok imidlertid noe tid før 
Luftforsvaret og Hæren gikk konsekvent over til 
den nye typebetegnelsen.

Den 17. juli 1965 var flyene fordelt slik:
Værnes: 
CE-A, CE-B, CE-E, CE-F og CE-G.

Fly troppen Fabn Brig. N. Setermoen:
CE-C og CE-D.

Høsten 1965 ble ytterligere ti 0-1A frigitt for lever-
ing til Norge gjennom MAP (Military Assistance 

Program). Den 17. november 1965 ble disse 
flyene tildelt kjennetegnene CE-H til CE-Q av 
Luftforsvaret. De skulle hentes på den ameri-
kanske basen i Sandhofen i det daværende 
Vest-Tyskland. De tre første ankom Norge den 
12. desember samme år, og de resterende syv i 
januar 1966. Det viste seg at disse ti flyene hadde 
et noe annet utstyr enn de første syv. VHF-radio-
settet var av en nyere og mer moderne type (AN/
ARC-111), og de var i tillegg utstyrt med ADF-
radiokompass (ARN-59), noe de første flyene 
manglet helt. Det ble derfor fremmet ønske om å 
få standardisert utstyret på flytypen, noe som et-
terhvert ble gjennomført. Alle ti fly var brukte, med 
gangtider som varierte fra 2280 til 4209 timer. 
Samtlige ble imidlertid rapportert å være i meget 
god stand. Cessna-flyene overtok fra 1968 all op-
erativ flyging i Fly-OP tjenesten, og Piper L- 18C 
ble deretter hovedsakelig brukt til treningsflyging 
fra Værnes. Årsaken var at 0-1A egnet seg dårlig 
som treningsfly, da kontrollorganene i baksetet 
hvor instruktøren satt, var lite pålitelige. Blant an-
net hendte det ofte at ror pedalen klappet ned, slik 
at bruk av ror og bremser fra baksetet ble umulig-
gjort. Dette ga instruktøren en uholdbar situasjon, 
som ikke kunne forsvares fra et fly tryggingsmes-
sig synspunkt. I tillegg manglet instruktøren in-
strumenter bak, og han kunne heller ikke operere 
trim eller flaps fra baksetet. Disse manglene ble 
foreslått rettet opp ved fremtidige leveranser av 
O- 1A til Norge. Behovet for slike treningsfly var 
på seks maskiner. Et forsøk fra norsk side på å fa 
levert seks modifiserte treningsfly av typen T0-
1A blant de ti flyene som var programmert levert 
våren 1968, ble høflig avslått av amerikanske 
myndigheter med begrunnelse i økonomiske årsa-
ker. I mars 1968 ble det i stedet foreslått å kjøpe 
inn ombyggnings sett for seks fly, til en samlet 
kostnad på kr. 42.000,-. Ombyggingen ville føre til 
en økning av flyets totalvekt, noe som begrenset 
disse flyenes operative muligheter og helt umulig-
gjorde bruk av ski understell. Prosjektet ble derfor 
raskt skrinlagt. Med til sammen 17 Cessna 0-1A 
til disposisjon, skulle disse fordeles som følger fra 
november 1967:
- Gardermoen: Beredskapslagring av syv 0-1 A. 
Av disse skulle ett fly til enhver tid være stasjonert 
ved FASØ på Haslemoen.
- Værnes: Beredskapslagring av fem 0-1 A. 
- Bardufoss: Beredskapslagring av fem Ol- A. Av 
disse skulle en tropp på to fly være oppsatt på 
Setermoen.



På grunn av det pågående OP-kurset på Værnes 
som ikke ble avsluttet før i desember 1967, var 
overføringen av 0-1A fra Værnes til Gardermoen 
del forsinket De siste ti av de til sammen 27 flyene 
Norge mottok, ankom med båt fra Port Elisabeth i 
New Jersey den 31. mai 1968.
Samtlige hadde på forhånd gjennomgått MAP 
Transfer Inspection ved Atlanta Army Depot, For-
est Park i Georgia. Også dette var godt brukte 
maskiner, med gangtider fra i overkant av 3100 og 
helt opp til nesten 4700 timer. Etter montering og 
klargjøring på Kjeller ble flyene overført til Garder-
moen for lagring der inntil videre.

Skiunderstell til O-1A

Etter ønske fra Feltartilleriets skole- og øving-
savdeling (FASØ) på Haslemoen, ble det anskaf-
fet en ny type ski understell for Cessna 0-1 A. 
Prøvene skulle utføres ved Luftforsvarets forsyn-
ingskommando på Kjeller, og Cessna CE-F ble 
derfor overført fra Værnes til Kjeller den 2. april 
1965. Skiene var av typen Fly-Lite og ble utprøvd 
i perioden 9. til 24. april 1965.
Dette var kombinerte ski og hjul, som ga meget 
gode resultater både på snø og permanente 
banedekker. Brukbarheten på ujevn og bløt bakke 

var imidlertid noe begrenset. Selv med disse 
begrensningene, anbefalte FASØ anskaffelse av 
denne ski typen. Utstyret besto av to hovedski av 
lettmetall med akslinger, og en hale ski. Omko-
blingen fra ski til hjul foregikk hydraulisk med en 
håndpumpe i kabinen. Hale skien ble montert 
fast på hale hjuls- gaffelen, og var styrbar sam-
men med hale hjulet. Med skiene montert ble 
så vel hastighet som manøvrer barhet en del 
redusert. Under prøvene på Kjeller tok flyet av 
på 150 m i åtte til ti cm bløt nysnø. Prøver utført 
i 950 m høyde i 30 til 35 cm dyp gammel snø, 
ga en avgangs strekning på 220 m. Etterhvert 
ble det anskaffet ski for montering på samtlige 
Cessna O-l A.

Bruk av Cessna O-1A som mål fly

Ved Troms landforsvars avdelinger ble det drevet 
øvelsesskyting mot luft mål med 12,7 mm mi-
traljøser og 40 mm luftvernkanoner. Målflygingen 
ble fra sommeren 1960 utført av Fjellfly AS som 
holdt til i Skien, og Troms landforsvar fant ordnin-
gen svært kostbar. Det var heller ikke alltid mulig 
å få slik målflyging til de tidene som passet for 
avdelingene. Den 5. oktober 1966 fremmet derfor 
Troms landforsvar ønske om bruk av Cessna 
O-lA ved Feltartilleribataljonen til slik målflyging. 
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kunne flyet normalt bare ta av med i underkant 
av halv drivstoffbeholdning. I siste halvdel av 
60- årene gjennomførte US Anny derfor en om-
fattende modifisering av en lang rekke 0-1 A. 
Formålet var å øke totalvekten og dermed nyt-
telasten, fra 2100 til 2800 lbs. gjennom en rekke 
mindre og større endringer. Modifiserte fly fikk den 
nye betegnelsen O-1G. Da Luftforsvaret nesten ti 
år senere ønsket å utføre den samme modifikas-
jonen på sine fly, viste det seg at det var umulig 
å oppdrive spesialverktøy, deler og tegninger. 
Cessna-fabrikken kunne heller ikke bidra med as-
sistanse av noe slag. Luftforsvarsstaben bestemte 
den 7. mai 1974 at arbeidene skulle igangsettes, 
men hele prosjektet ble sterkt forsinket på grunn 
av de nevnte problemene. Den samlede kost-
naden ble stipulert til kr. 1.350.000,- for 23 fly. 
Etter å ha innhentet flere anbud, ble det bestemt 
at arbeidene skulle utføres ved Horten Verft AS. 
Flyene ble derfor fløyet til Torp hvor de ble de-
montert og fraktet landeveien til Horten. Etter 
utført arbeide ble flyene fraktet tilbake til Torp. Der 
ble de montert, veiet og prøvefløyet før levering 
tilbake til avdeling.

Selve modifiseringen besto av to trinn, basert på 
to forskjellige US Army Technical Modifications. 

Det var kjent at fly CE-E forsøksvis hadde fatt 
montert nødvendig slepeutstyr, men at dette var 
demontert og lå lagret på Værnes. Prøvene var 
blitt utført noe tidligere på året og utstyret virket 
tilfredsstillende, med unntak av bremsesystemet 
som måtte modifiseres noe. To av Feltartilleriets 
bataljoner skulle ha øvelser i bakke-til-luft skyting 
i november 1966 og tanken var nå å få to fly klare 
til disse øvelsene.
Den endelige installasjonen av målslepeutstyret 
ble godkjent den 10. september 1970. Utstyret 
besto av en kabeltrommel montert på gulvet i 
flyet. Selve kabelen gikk gjennom et 2,5 m langt 
rør ut på nedre høyre side av akter skroget og 
gjennom en ring på halehjulet. Flyets baksete ble 
snudd 180° og operatøren styrte kabelen med en 
hjulbrems. Bremsesystemet var opprinnelig tysk 
fra krigens dager. Etter avsluttet flyging måtte 
operatøren kutte kabelen slik at denne og selve 
målet (omtrent som en vindpølse) falt til bakken. 
Vekten av utstyret var ikke mer enn ca. 12 kg. Et-
ter en del år ble utstyret tatt ut av bruk.

Ombygging av flyparken

En stor svakhet med Bird dog var den relativt lave 
nyttelasten. Med to mann og litt utstyr ombord, 

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 479 på Arillerisletta Setermoen 1991
        Foto: Fotoavdelingen Bardufoss flystasjon



øvelser ved egne avdelinger. Fra kurs nr. 10 ble 
det gjennomført en to års plikttjeneste etter avs-
luttet utdanning. Uttak av personell til OP- flygere 
varierte opp gjennom årene. Til og med kurs 5 
var denne utdannelsen reservert personell innen 
Feltartilleriet. Fra kurs 6 ble utdannelsen åpnet 
for alt personell innen Hæren, og fra kurs 14 også 
for de øvrige forsvarsgrener. Da dette kurset tok 
til i januar 1986, deltok tilsammen 12 offiserer 
fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret fra 
starten. Disse gjennomgikk først en ukes opptak-
sprøver på Rygge hovedflystasjon, før selve 
flygertreningen begynte på Torp ved Sandefjord. 
Opptaksprøvene ble gjennomført på Rygge fra og 
med kurs nr. 10. Disse prøvene var nøyaktig de 
samme som ved Luftforsvarets flygerskole. Grun-
nen til at flyge- treningen ble flyttet fra Værnes 
til Torp, var de lite tilfredsstillende innkvarter-
ingsmulighetene på Værnes. For instrument- og 
nattflyging måtte imidlertid hele kurset flytte til 
Værnes, og ble da innlosjert på et pensjonat i 
nærheten av flyplassen. I løpet av 15 kurs fra 
1955 til 1988, fikk 83 hær flygere vingen i Norge. 
Hæren utdannet egne instruktører, som igjen sto 
for opplæringen av nye elever. Frem til og med 
1978 fikk instruktørene sin opplæring ved Luft-
forsvarets flygerskole og brukte da flygerskolens 
egne fly. Fra høsten 1979 ble også instruktørene 
utdannet av Hæren på Cub og Bird dog.

Forward Air Control for Luftforsvaret 

I tillegg til de flygerne Feltartilleriet disponerte i 
forbindelse med den to årlige plikttjenesten, fikk 
sivile flygere fra 1982 anledning til å avtjene sine 
repetisjonsøvelser ved Fly-OP troppene. Dette 
var basert på et forslag fra SAS-flygeren Erik A. 
Bull. Han tok i 1980 initiativ til nedsettelsen av 
en komité som skulle vurdere muligheten av å gi 
flygerutdannet sivilt personell med militær bakg-
runn, muligheten for en meningsfull tjeneste under 
repetisjonsøvelser. Initiativet resulterte i oppret-
telsen av to flykontrollavdelinger, en i Sør-Norge 
og en i Nord-Norge, hvor sivile flygere skulle 
tjenestegjøre minst 60 dager i løpet av en tre-års 
periode. Avdelingene skulle drive såkalt FAC (For-
ward Air Control) for Luftforsvarets jagerfly, og se-
nere også for andre NATO-fly som var på øvelse 
i Norge. De tre første flygerne var Terje Gorgas, 
Erik A. Bull og Petter Garshol, alle fra SAS, som i 
1982 deltok under øvelse «Barfrost» som flygere 
på O-l A. Det viste seg imidlertid at det var stor 
forskjell på å fly DC-9 og O- 1A. Resultatet ble 
etterhvert mange små og også store havarier. De 
to flykontroll- avdelingene var. underlagt Luft-

Det første brakte flyenes totalvekt opp fra 2100 til 
2400 lbs. Det neste videre fra 2400 til 2800 lbs. 
De viktigste modifikasjonene var forsterkning av 
hoved bjelken i vingen, forsterkning av fjærene i 
understellsleggen (selve leggen var egentlig en 
fjær), innlegg av stållasker i skrogspantene under 
setene og forsterkning av langsgående spant i 
haleseksjonen. I tillegg ble hovedbladet i fjæren til 
halehjulet skiftet ut med et nytt og langt sterkere 
blad. Arbeidene innebar at flyene måtte tas 
nesten fullstendig fra hverandre.

Det hører med at Luftforsvaret beholdt den op-
prinnelige betegnelsen O-lA også etter utført 
modifikasjon. Det ble diskutert å bytte betegnelse 
til O-1G, men da alle publikasjoner og annet 
materiale vedrørende flytypen var merket O-l A, 
ønsket man av praktiske grunner å beholde den 
gamle betegnelsen.

Skoleflyging

Luftforsvarets flygerskole på Værnes ble også 
senter for utdanningen av Hærens OP-flygere. 
Det første kurset ble igangsatt den 4. juli 1955, 
og de fire første elevene kunne motta vingen ved 
kursets avslutning den 1. mars året etter. Selv 
om den innledende flygertreningen foregikk på 
Værnes, fikk elevene anledning til trening i målob-
servasjon ved Flyvåpenets bombe- og skyteskole 
(FvBSS) på Sola (trolig bare første kurs) og ved 
Feltartilleriets øvingsavdeling på Haslemoen. 
Nødvendig teknisk trening ble gjennomført i 
regi av Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik, 
inntil denne delen av utdanningen ble overført til 
Værnes. Øvelsene i ildledning for artilleriet ble 
senere flyttet til Hjerkinn. Etter kurs nr. 9 som ble 
avsluttet i desember 1972, kom en lang pause 
frem til august 1978 før neste kurs ble igangsatt. 
Årsaken var Birddog flyenes vekt- og balansep-
roblemer, noe som i en lang periode førte til kraft-
ige operative restriksjoner på flytypen. Kurs 10 
begynte med åtte elever, men bare fire avsluttet 
og kunne motta vingen på Værnes den 15. mai 
1979. Tilsammen 57 befal fra Hæren hadde da 
fatt sin flygerutdannelse i Norge

Selv om Piper Cub lenge dominerte under fly-
gertreningen, ble også Bird dog brukt fra midten 
av 60-tallet. I løpet av de 35 ukene denne utdan-
nelsen varte, fikk hver elev inntil 220 flytimer. Min-
imumskravet var 200 timer. Elever ved kursene 
1 til 9 måtte forplikte seg til seks års mobiliser-
ingstjeneste som OP-flygere i Feltartilleriet. Den 
besto av én øvelse i året, i tillegg til eventuelle 



personell for daglig vedlikehold. Observasjon 
og målangivelse for Feltartilleriet var selvføl-
gelig flyenes hovedoppdrag, men etterhvert ble 
målmarkering for jagerbombere også en viktig 
oppgave, i tillegg til vanlig rekognosering og 
fotografering. Dessuten kunne flyene slippe ned 
forsyninger i beholdere som ble festet i braket-
ter under vingene. Disse forsyningsbeholderne 
var utstyrt med en liten fallskjerm som tok av for 
støtet mot bakken. En annen type beholder in-
neholdt kabel for sambandstjenesten. Kabelen 
kunne da relativt enkelt legges ut fra O-l A flyene, 
og ordningen sparte både tid og mannskaper. 
Brakettene kunne benyttes til mange typer last, 
inklusive raketter. Det ble imidlertid aldri montert 
bevæpning av noe slag på de norske flyene.

Det var i Nord-Norge Bird dog-flyene virkelig fikk 
vist hva de var gode for. Cessna O-lA deltok i de 
aller fleste større øvelser, og da fra små feltstriper 
ute i selve øvelsesområdene. Under øvelse «Bar-
frost» i 1987, ble en del av E-6 ved Øse mellom 
Bjerkvik og Gratangen i Troms gjort om til land-
ingsstripe for OP- troppen.

Cessna O-lA deltok for siste gang som OP-fly i 
Norge under repetisjonsøvelsen i tilknytning til 

forsvaret, men fikk låne Bird dog-fly fra Hæren. 
Mannskapene var ofte også forlagt sammen med 
de vanlige hær flygerne.

Den operative flygingen

Selv om Luftforsvaret hadde det tekniske ansvaret 
for Cessna-flyene, var de operativt helt underlagt 
Feltartilleriet. En Fly- OP tropp besto av to fly. 
Troppen ble tildelt en Feltartilleribataljon (FAbn), 
de fleste for mobiliseringsforsvaret, men og¬ så 
en tropp ved den stående FAbn ved Brigaden 
i Nord-Norge (Brig N), på Setermoen, samt fra 
1980 en tropp ved skyteskolen på Haslemoen. 
Flyene som var mobiliseringsoppsatt, ble i peri-
odene mellom øvelsene lagret på Bardufoss og 
Værnes. Fra februar 1968 til utgangen av 1975 
ble flyene i Sør-Norge lagret på Gardermoen, 
hvor det også var et minimum av vedlikeholds 
personale. Fra den 1. januar 1976 ble flyene på 
Gardermoen fordelt til Torp, Værnes og Bardu-
foss. En av maskinene på Torp ble i en periode ut-
lånt til Sola flystasjon for kommunikasjonsflyging.

Større ettersyn ble vanligvis utført på Værnes. I 
Nord-Norge var det hele tiden Bardufoss flystas-
jon som var lagringssted, også her med teknisk 

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 479, Bardufoss 1991
         Foto: Hans Petter Stue



holdmessig synspunkt. Erfaringen viste at det ble 
stadig mer problematisk og tidkrevende å holde 
flyene i operativ stand. Det var ikke tekniske prob-
lemer, men tilgangen på reservedeler for så vel fly 
som motor, som var hovedårsaken. Deleproduks-
jonen var for lengst opphørt, og med eksisterende 
reservedelsopplegg kunne man bare holde det 
gående i ca. to år til. Etter dette tidspunkt kunne 
fly og motorer bare vedlikeholdes eller repareres 
ved kannibalisering eller egen fabrikasjon av 
skrog og vinger. Som kortsiktig tiltak ble det fore-
slått å sette halvparten av flyene på bakken, og 
bruke disse til delegjenvinning for å holde resten 
operative. Alternativt kunne flyene utstyres med 
en ny motortype for å lette noe på situasjonen. På 
lengre sikt var forslaget å fase ut 0-1A og erstatte 
disse med nye fly.

Den 30. juli 1990 ble det gitt ordre fra Forsvarets 
overkommando om utfasing av Piper L-18C, da 
flyene ikke lenger hadde noen operativ verdi for 
Feltartilleriet. Samtidig kom de første signaler om 
utfasing også av Cessna 0-1 A, noe som skulle 
skje innen den 1. januar 1992. Planen var å er-
statte disse flyene med åtte lette observasjonshe-
likoptere, et prosjekt som av økonomiske grunner 
aldri kom forbi planstadiet. Flere helikoptertyper 
var under vurdering, men noen endelig innstilling 
ble ikke avgitt. Inntil videre skulle Cessna-flyene 
lagres og kun vedlikeholds flys med ca. 30 minut-

den store NATO-øvelsen «Battle Griffin -91». 
Vernepliktige flygere opererte to Bird Dogs un-
der denne vinterøvelsen, og den 15. mars 1991 
avsluttet de det hele med overflyging i lav høyde 
over bataljonen. De to flyene var egentlig allerede 
utrangert, men fikk aller nødigst være med under 
øvelsen. Den siste offisielle flyturen med Bird dog 
ved Operajons skvadronen på Bardufoss, ble 
foretatt høsten 1990 av løytnant Arvid Josefsen.

Bremseproblemer

Mot slutten av Bird dog-flyenes tjenestetid oppsto 
det nye problemer. Myndighetene hadde innført 
totalforbud mot bruk av asbest i Norge. Flyenes 
bremseklosser inneholdt nettopp dette materialet, 
og det ble nødvendig å finne nye løsninger. Flere 
typer klosser ble utprøvd ved LFK på Kjeller, men 
ingen heldig løsning ble funnet i første omgang. 
De nye klossene tok svært ujevnt, og i august 
1989 klaget Fly-OP troppen på Bardufoss sin 
nød til LFK. De hadde inntil da hatt fem tilfeller av 
bremsesvikt og det ble vurdert å nekte operas-
joner med 0-1A fra feltstriper. 

Utfasing

Allerede i februar 1988 kom Luftforsvarets forsyn-
ingskommando med en vurdering av den frem-
tidige bruken av Cessna 0-1A ut fra et vedlike-

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 566, Haslemoen 1990
         Foto: Hans Petter Stue



tegneserier utkjempet mange drabelige luftdueller 
med Den Røde Baron. Gabrielsen ble kursdeltak-
er med sersjants grad, og kledd opp i full uniform. 
Alle nødvendige papirer for å innrullere ham i 
Hæren ble utstedt. Etter kursets avslutning ble 
Gabrielsen, nå fenrik, med til Bardufoss, hvor han 
ble opptatt som offisiell maskot for Fly-OP troppen 
der. Foruten de norske flyene som var stasjonert 
på Bardufoss, har Gabrielsen utsjekk på Harrier, 
Jaguar og flere andre flytyper som har vært innom 
stasjonen på øvelser.

Da Fly-OP troppene ble nedlagt, fulgte Gabrielsen 
med de av Hærens flygere som var utdannet på 
helikopter og gikk til 720 skvadron. Han er i dag 
maskot ved avdelingen, og har til og med deltatt 
i operasjonene i Bosnia. Det ble et opphold med 
store farer. Noen danske soldater klarte en natt å 
kidnappe Gabrielsen. En omfattende leteaksjon 
ble straks igangsatt, og til slutt ble Gabrielsen 
heldigvis funnet i god behold.
I løpet av oppholdet ved 720 skvadron, er 
Truls Gabrielsen høytidelig utnevnt til kaptein. 
Utnevnelsen er bekreftet i eget skriv fra Genera-
linspektøren for Luftforsvaret.

ter pr. må¬ ned. I tillegg fikk Bardufoss flystasjon 
et antall flytimer for gjennomføring av forskjellige 
småoppdrag, som ble utført rimeligere med Cess-
na enn med de Bell og Westland helikoptrene 
stasjonen disponerte. Reduksjonen i oppsetnin-
gene førte til at Luftforsvaret fikk fra USAF god-
kjenning på overføring av 0-1A 51-4649 til Kjevik 
for statisk skolebruk. Overføringen kom til å gjelde 
51-12641 isteden. De resterende flyene på Bar-
dufoss, Torp og Haslemoen, skulle overføres til 
Værnes for lagring der.

Den 20. september 1991 ble de 16 gjenværende 
0-1A erklært for overtallige overfor USAF. Fors-
varsmuseet hadde allerede ytret ønske om å 
beholde tre fly her i landet for museumsformål. 
Den 14. januar 1992 ble 50-1712 frigitt av ameri-
kanske myndigheter, og flyet ble beordret overført 
fra Værnes til FMU Gardermoen. Den 11. februar 
1992 ga amerikanerne sin godkjenning til at flyet 
ved LTS på Kje¬ vik (51-12641) kunne overføres 
til Artilleriregiment nr. 2 på Haslemoen for perma-
nent utstilling der. I tillegg fikk FMU det tredje flyet 
de ønsket den 27. mars 1992, i form av 51-4953.

De gjenværende 13 skulle alle returneres til USAF 
da de fortsatt var amerikansk eiendom. Sam-
tlige sto lagret på Værnes, og de ble nå pakket i 
containere med ett komplett fly samt reservedeler 
i hver. Det viste seg at containerne var litt lavere 
enn først antatt, så understellet måtte demonteres 
og pakkes for seg. Selve utskipningen foregikk fra 
Trondheim, og flyene gikk derfra direkte til Brasil. 
Politiet der hadde kjøpt flyene fra USAF og skulle 
sette dem inn i kampen mot narkotikasmuglere.

Fenrik Truls Gabrielsen

Historien om Cessna Bird dog i Norge er ikke 
komplett uten at vi nevner OP-Fly troppenes mas-
kot. Truls Gabrielsen dukket opp for første gang 
under OP-kurset på Værnes i 1959. Elevene på 
dette kurset ønsket å spille MP-vakta ved flystas-
jonen et puss. Da deltakernes navn ble sendt inn 
for utstedelse av adgangskort, sto Truls Gabri-
elsen på lista, forsøk ble gjort fra MP-vakta for å 
fa levert kortet til Gabrielsen, som selvfølgelig al-
dri var til stede. Noe mer ble ikke gjort ut av Truls 
Gabrielsen i denne omgang. Først da Hans Tore 
Asphaug begynte på sitt OP-Fly kurs på Værnes 
i 1980, dukket ideen opp på nytt. Han hadde hørt 
om Gabrielsen av sin far, som deltok i den opprin-
nelige spøken. Asphaug fant en ny vri på saken 
og gikk til anskaffelse av en dukke som til forvek-
sling var lik den kjente «Snoopy», hunden som i 



Farger - Merker - Koder

Farger

1960 - 1972
Flyene ble stort sett levert i grønn utførelse. De 
aller første flyene hadde tydeligvis den ameri-
kanske utgaven av olivengrønn med mye brunt 
i fargeskjæret. Noen av disse ble overmalt i den 
norske noe udefinerte grønn fargen. Den er 
tidligere definert som : Bjerke 6902H Olive Drab. 
Fargen: Starlack Dark Green 546 ble brukt til 
å flikke på flyene, og da hovedsakelig på mo-
tordekslene
Noen få fly var malt i en mørkere grønn farge 
(antagelig originalfargene) og så nesten svarte ut 
på avstand
Øvre del av motordeksel var påført svart maling 
som anti glare

1972 - 1991
I 1973 begynte flyene å bli malt opp på nytt da 
de var inne til overhaling. I henhold til Luftfors-
varets T.O. skulle flyene få påført grønn fargen: 
Olive Green FS 810-0125 type A på oversiden og 
lys grå: Grey field color FS 8010-0125 type B på 
undersiden. Men fargene Starodur Olivengrønn 
OGF 70 og Starodur Grå 36251 eller NS grå B er 
også nevnt hos de som malte flyene. (CE-A var 
første flyet som fikk dette nye tofargete skjemaet)

Nasjonalitetsmerker

1960 - 1972
Flyene fikk nasjonalitetsmerker på de seks van-
lige stedene, over og under vingene og på flykrop-
pen. Disse skulle være 600 mm store på vingene 
og 450 mm store på flykroppen. Noen fly fikk 
påmalt en ytre hvit ring rund rondellen. Noe som 
økte diameteren til 700 mm og 500 mm. Noen fly 
hadde bare rondell bare på oversiden av venstre 
vinge og undersiden av høyre i tillegg til flykrop-
pen.
Fargene på rondellen varierte litt. Noen var malt 
med en matt variant og noen ble malt i en mer 
blank variant med noe mørkere farger

1972 - 1991
Etter om malingen i 1973 ble rondellen stan-
dardisert til størrelse 400 mm uten hvit ring på alle 
steder. Nå bare rondell på oversiden av venstre 
vinge og undersiden av høyre i tillegg til flykrop-
pen.

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 568. Dette er et fly i privat eie og oppmalt i skjemaet til 568



A= 450mm B=300mm C=50mm E=190mm 
F=40mm

Avdelingskoder

1960 - 1972
Flyene fikk tildelt avdelingskode CE og hvert fly 
fikk tildelt en individuell bokstav. Denne var malt i 
hvit. Denne koden forsvant etter 1972

Serienummer

1960 - 1972
Flyene var påført serienummer i enten svart eller 
hvit farge. Det var ikke helt standard på disse 
tallene. Plassert normalt rett over halevingen på 
begge sider. Men på noen fly var serienummeret 
plassert høyere. Forskjellig font type og størrelse 
ble brukt. De fleste var 50 mm høye, men noen 
var 42 mm høye

160

42

175

50

250

50

Eksempler på variasjoner på serienummeret

1972 - 1991
Etter 1972 ble avdelingskodene fjernet og er-
stattet med flyets serienummer. Normalt de siste 
3 tallene i serienummeret. Hvis noen hadde like 
tall ble de siste 4 tallene påført. Tallene skulle 
være hvite og 200 mm høye. Plassert 600 mm fra 
haletoppen (se vedlagt T.O.)

Avdelingsmerker

Ingen avdelingsmerker er kjent, men noen fly 
hadde individuell personlig merking som CE-A 
Denne hadde tegneseriefiguren Andy Cap påmalt 
begge sider i front, mens CE-D hadde Donald
Noen av de første flyene fikk påmalt Bird dog 
merke på halen ( CE-A, B, C, D, J, K, L og G)

 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-W i fra perioden 1960 - 72 



Ett bilde som viser Andy Cap figuren på CE-A. Figuren var påmalt begge sider
        Foto: Ole Petter Ørslien

Halemerke på de første flyene
        Foto: Ole Petter Ørslien



Første utseende til Birddog i Norge. Kun de første flyene fikk påmalt Birddog merke på halen. Grønn 
farge overalt.Svart Anti Glare frempå nesen

Siste utseende på Birddog i Norge. Hvitt serienummer på halen. Grønn på oversiden og lys grå under



Liste over fly

C/n
Levert fra 
fabrikk

22565
21.05.52

22850
28.11.52

Dato

07.09.1960
13.10.1960
17.08.1977
    .10.1977
31.01.1981
    .03.1985
01.02.1987
08.09.1987

07.09.1960
13.10.1960
19.02.1968
01.01.1976
08.10.1976
15.12.1976
31.12.1983
31.12.1984
31.12.1985
31.12.1986
01.02.1987
01.05.1987

   

    .11.1987
31.12.1987
    .01.1988
    .08.1988

Diverse anmerkninger

Ankom til Norge.
Avgitt fra LFK til Værnes.  
Fra Værnes til Horten Verft for mod.
Fra Horten Verft til Værnes.  
Fortsatt på Værnes.  
På Haslemoen.
Fordelt til AR 2, LFA3/BRIG 6 på Torp.
Totalhavarerte.  Flyet hadde tatt av fra Rygge for kali-
breringsflyging foret nytt radarsystem tilhørende SSLV/
AR 1 på Pernes ved Fredrikstad. 
Etter avsluttet øvelse skulle flygeren forta en over-
flyging av radarstasjonen i lav høyde.  Flyet traff en 
tretopp og gikk i bakken.  Flygeren, fenrik
Kjell Reidar Carlsen (22 år) fra FASØ, ble bragt til Rik-
shospitalet hvor han døde fire dager senere av skad-
ene han ble påført. 
Total gangtid 2830,3 timer. 

Ankom til Norge
Avgitt til Værnes.
Avgitt til OP avdelingen Gardermoen.
Avgitt til Værnes.
Fra Værnes til Horten Verft for mod. + 1000 timers et-
tersyn.
Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss.  Gangtid 1920,5.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2050,2.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2250,7.
Stasjonert på Bardufoss.  Gangtid 2373,9.
Fordelt til AR 6, MFA2/BRIG 14 på Bardufoss.
Mindre uhell på Bardufoss flystasjon.  Flygeren, fenrik 
Per Olav Strømme  og passasjeren Bjørn Hellesylt, var 
begge uskadde.  Under landing i sterk vind falt flyet 
igjennom og ned på rullebanen.  Halehjulet knakk og 
side-ror m.m. fikk mindre skader.  Flyet tilhørte Fly-
tropp/FAbn/Brig.N.
Overført fra Bardufoss til Banak.
Stasjonert på Banak.  Gangtid 2551,0.
Returnert fra Banak til Bardufoss.  
Fra Bardufoss til Kjeller for montering av VHF-radio.  
Deretter til Værnes for ettersyn.

USAF 
Ser.No.

51-12251

51-16968

Norske 
kjenne-
tegn

CE-A
251

CE-B
968

Liste sammensatt av Bjørn Hafsten

To nye Cessna L-19A Birddog levert i kasser som våpenhjelp fra USA.  Til Widerøe’s Flyveselskap A/S 
for klargjøring.  Etter prøveflyging av  LFK’s testflyger, skulle flygere fra Værnes flystasjon sjekkes ut 
på typen før flyene ble overført til Værnes for tilslutning til Super Cub seksjonen der.  Selv om flyene og 
motorene var fabrikknye ved levering, var propellene brukte med godt over 1000 flytimer hver.  



Fra Værnes til Mosjøen.  Opphold i Mosjøen p.g.a. 
været.    
Stasjonert i Bodø.  Gangtid 2606,2.
På Bardufoss ved Flytroppen/MFAbn. Flytid: 2716,6.
Stasjonert på Bardufoss.  Gangtid 2716,6.
På Bardufoss. Gangtid 2739,4.  Skulle overføres 
Værnes for lagring.
Avskrevet.  Returnert USAF og solgt til Brasil.  Reg. 
PP-EKI.  Til TAM Museum, Congonhas.

    .11.1988

31.12.1988
30.09.1989
31.12.1989
31.10.1990

20.09.1991

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerUSAF 
Ser.No.

Norske 
kjenne-
tegn

Fem Cessna L-19A Birddog ankom i kasser ombord på M/S “Terrier” 3. november 1961.  Flyene var 
fabrikknye og ble klargjort av Widerøe’s 
Flyveselskap A/S.  Alle fem skulle etter klargjøring og prøveflyging overføres til Værnes flystasjon. 

22383
27.02.52

51-12069 CE-C
2069

03.11.1961
11.12.1961
09.06.1965
    .     .1965
13.03.1972
    .04.1972
24.10.1977
28.02.1978
02.10.1979
26.01.1981

29.08.1983
29.11.1983
31.12.1983
31.12.1984
31.12.1985
    .09.1986
  
  .12.1986
31.12.1986
01.02.1987
24.08.1987
31.12.1987
    .10.1988
31.12.1988
    .02.1989
30.09.1989

31.12.1989
    .09.1990

Ankom til Norge.
Avgitt til Værnes. 
Utlånt til OP troppen Setermoen.  
Returnert til Værnes.
Mindre uhell på Haslemoen.  
På Værnes.  
Til Horten Verft for mod.
Fra Horten Verft til Værnes.  
Fra Værnes til Bardufoss.  
Mindre uhell på Elvenes feltflystripe.  Under kjøring i 
dyp snø med skiunderstell, skar høyre ski igjennom i 
en venstre sving.  Under en ny sving låste stikka seg i 
bakre stilling.  Flygeren, fenrik Kristian Herskedal som 
var alene ombord, var uskadd.  Skadene på flyet var 
ubetydelige.  Flyet tilhørte flytroppen FAbn/Brig N.  
Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.  
Stasjonert på Bardufoss. Skiunderstell. Gangtid 1989,7.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2151,8.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2375,3.
Utlånt fra Bardufoss til FAC/Rygge for øvelse “Blue 
Fox”.
Returnert Bardufoss.  
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2568,6.
Fordelt til AR 1, MFA2/BRIG 5 på Bardufoss.
Overført fra Bardufoss til Banak.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2762,5.
Fra Bardufoss til Værnes for 1000 timers ettersyn.
På Værnes til ettersyn.  
Fra Værnes via Bardufoss til Banak.  
På Bardufoss ved Flytroppen/MFAbn.  Gangtid: 
3076,0.
Stasjonert på Bardufoss.  Gangtid 3151,3.
Flytroppen/MFAbn/Brig N overgikk til mob.status.  
Flyet mob.lagret på Bardufoss.  Gangtid 3330,4.



Flyet beordret overført Værnes for lagring.  
Avskrevet.  Gangtid 3330,4 timer.  Returnert 
USAF og solgt til Brasil. Reg. PP-EKG.

Ankom til Norge.
Til Værnes.  
Til OP troppen Setermoen/Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss.
Fra Bardufoss til Værnes for ettersyn.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Fred. Olsen, Fornebu, for 
radio mod.
Avgitt fra Fred. Olsen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Garder-
moen.
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardu-
foss.
Avgitt fra Bardufoss til Horten Verft for ombyg-
ging.
Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Værnes.  
Til Haslemoen.
Til Torp.  
Større havari.  Under en rutinemessig treningstur 
i lokalområdet ved Haslemoen, knakk festebra-
ketten for venstre hovedhjulslegg inne ved flyk-
roppen.  Dette medførte at legg, hjul samt påmon-
tert ski løsnet fra flykroppen og falt av.  Under 
landingen ble flyet ytterligere skadd særlig i ven-
stre vinge.  Flygeren, kaptein Roar Laugerud (fly-
ger ved Skyteskolen for Feltartilleriet) var eneste 
mann ombord, og han kom uskadd fra hendelsen.  
Flyets gangtid ved havariet var 3571,4 timer.  
Fordelt til AR 3, MFA1/BRIG 13 på Værnes.
Avskrevet.  Returnert USAF og solgt til Brasil.  
Reg. PP-EKL.
  
Ankom til Norge.
Til Værnes.
Til Gardermoen.
Til Værnes.
Fra Værnes til Horten Verft for mod.
Fra Horten Verft til Værnes.
Fra Værnes til Bardufoss.  
Mindre uhell ved Trongen i Målselv.  Under øv-
elsesflyging kuttet flyet tre strømførende ledninger 
i et dalføre i ca. 25 m høyde.  Flyger var løytnant 
Trond Anfinnsen, innkalt fra SAS. Passasjer var 
løytnant Arild Borgersen.  Flyet tilhørte Flykon-

18.04.1991
20.09.1991

03.11.1961
08.12.1961
09.06.1965
31.05.1967
23.11.1968
17.02.1970
03.05.1971

30.08.1971
02.05.1974

18.04.1974

19.11.1976

09.02.1977
04.03.1980
18.09.1981
18.01.1983
23.03.1985

01.02.1987
20.09.1991

03.11.1961
13.12.1961
19.04.1968
01.01.1976
20.06.1977
30.09.1977
01.06.1979
14.02.1984

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerUSAF 
Ser.No.

Norske 
kjenne-
tegn

22775
10.07.52

23040
15.04.53

51-12392

51-12585

CE-D
392

CE-E
2585



51-12610

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerUSAF 
Ser.No.

Norske 
kjenne-
tegn

23065
04.05.53

CE-F
610

01.02.1987
17.09.1987

31.12.1987
    .03.1987
    .09.1987

    .04.1988
31.12.1988

30.09.1989

31.12.1989
    
.09.1990
20.09.1991

16.06.1992

03.11.1961
27.03.1962
02.04.1965

17.06.1966
    .03.1967
20.05.1967

27.09.1977
    .12.1977
04.03.1980

trollavd.nr.2.  
Fordelt til AR 6, MFA1/BRIG 15 på Bardufoss.
Større havari.   Under en treningstur i formasjonsfly-
ging med en annen O-1A, samt trening i «touch-and-
go» landing, skulle flygeren gjøre en siste «touch-and-
go» på Evenes flyplass før full-stopp landing.  Under 
utflating lå flyet for høyt og tok bakken med halehjulet 
først.  Maskinen spratt opp i luften, før den igjen tok 
bakken med større kraft og ble slått rundt på ryggen.  
Flygeren, kaptein Ole Johnny Anderson (Mob.disp. fly-
ger i SAS), var uskadd.  Flyet tilhørte Flytroppen FAbn/
Brig.N på Bardufoss. Flyets gangtid ved havariet var 
2667,4.  Overført til Værnes for reparasjon.  
På Værnes til reparasjon.  
Returnert fra Værnes til Bardufoss.  
Ground loop på Evenes.  Gangtid 2639,5.  Til Værnes 
for reparasjon.  Reparasjonen utført på Ørland.
Levert fra Ørland til Værnes etter reparasjon.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2674,5.  Halefinne og 
sideror avmontert for rep. på Værens 
På Bardufoss ved Flytroppen/MFAbn.  Gangtid: 
2767,0.
Stasjonert på Bardufoss.  Gangtid 2767,0 Ikke luftdyk-
tig 
Flytroppen/MFAbn/Brig N overgikk til mob.status.  
Flyet mob.lagret på Bardufoss.  Gangtid 2767,0.
Avskrevet.
Fløyet fra Bardufoss til Værnes for endelig avlevering.  
Returnert USAF og solgt til Brasil.  Reg. PP-EKD. 

Ankom til Norge.
Til Værnes.
Fra Værnes til LFK.  Brukt som prototype for prøver 
med skiunderstell. Ved LFK 08.04.65 til 24.04.65.
Fra Værnes til Setermoen.  
Fra Setermoen til Værnes.  
Større havari.  Under en demonstrasjonstur fra Bardu-
foss skulle flyet lande etter ca. 30 min. flyging rundt i 
terrenget.  Flygeren flatet ut med for liten motorkraft 
og flyet satte seg så hardt på rullebanen at understel-
let fjæret ut til siden og propellen slo nedi.  Han fikk 
tatt flyet opp på en ny runde og landet normalt.  Flyets 
gangtid ved uhellet var 575:22.  Flyger var oberstløyt-
nant Kaare Thue (ops.gr.sjef) og passasjer oberstløyt-
nant Gudbrand Strømmen (fung. stasjonssjef).  
Fra Værnes til Horten Verft for ombygging.
Fra Horten Verft til Værnes.  
Fra Værnes til Bardufoss.  



51-12641

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerUSAF 
Ser.No.

Norske 
kjenne-
tegn

23096
25.05.53

CE-G
641

22.09.1981

31.12.1983
   
.09.1986
   
 .09.1986
31.12.1986

05.02.1987

    
.03.1987
24.08.1987
31.12.1987
31.12.1988
30.09.1989
31.12.1989
    .09.1990

18.04.1991
20.09.1991

03.11.1961
12.12.1961
30.05.1962

01.04.1963
20.04.1966

Mindre uhell.  Under avgang fra Tovik feltstripe ved 
Sandvatn ved Evenes i øvelse Barfrost’s øvingsområde, 
for å fly til Setermoen, hektet flyets understell seg i 
en høyspentledning og dro med seg 5-7 m av denne. 
Flyet landet på gresset sør for rullebanen på Bardufoss 
flystasjon uten videre problemer.  Flygeren, fenrik Hans 
Tore Asphaug, var uskadd.  Flyet tilhørte Flytroppen 
FAbn/Brig. N.   
Stasjonert på Bardufoss.  Ikke luftdyktig.  Skiunderstell 
monteres. Gangtid 1677,8.
Utlånt fra Bardufoss til FAC/Rygge for øvelse “Blue 
Fox”.
Retur Bardufoss.  
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 1988,4.  01.02.87 
Fordelt til AR 6, MFA2/BRIG 14 på Bardufoss.  
Større havari.  Under taxing på line på Bardufoss etter 
avsluttet flyoppdrag for Marinen, kolliderte flyet med 
et brannapparat.  Propellen ble skadd og det oppstoto 
flenger i skroget.  Flygeren, fenrik Per Olav Strømme, 
og besetningsmedlem fenrik Kåre Haukland, var us-
kadd.  Flyet tilhørte Flytroppen FAbn/Brig.N.
Ferdig reparert etter uhell 05.02.87.    
Overført fra Bardufoss til Banak.  
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2176,5.
Stasjonert i Bodø.  Gangtid 2312,9.  
På Bardufoss ved Flytroppen/MFAbn.  Flytid: 2460,1.  
Stasjonert på Bardufoss.  Gangtid 2479,7.
Flytroppen/MFAbn/Brig N overgikk til mob.status.  
Flyet mob.lagret på Bardufoss.  Gangtid 2647,8.
Flyet beordret overført fra Bardufoss til Værnes.  
Avskrevet.  Flygetid 2647,8 timer.  Returnert USAF og 
solgt til Brasil.  Reg. PP-EKA.

Ankom til Norge.
Til Værnes.  
Større havari.  Under utrulling etter landing på Has-
lemoen foretok flyet en «ground-loop», skrenset og 
fortsatte etter ca. 50 m en ukontrollert sving til høyre 
sideveis med understellet slått inn under kroppen.  Flyet 
ble påført større skader. Flyger, fenrik Leif O. Myhrum, 
og passasjer korporal A. Bye, var begge uskadd.  Flyets 
gangtid ved uhellet var 30:00.
Avgitt fra Kjeller til Værnes. 
Uhell.  Under øvelser i «touch-and-go» landinger på 
Værnes, svingte flyet plutselig av banen etter en ellers 
bra landing.  Flyet fortsatte parallelt med banen, sv-
ingte inn på denne og tok av.  Flyet ble påført skader i 
halepartiet, spesielt på høyde- og sideror.  Instruktør var 



27.05.1967
    .01.1968
16.02.1968
21.07.1970
02.09.1970
23.09.1974

28.05.1977
    .08.1977
31.12.1980
21.09.1983

20.09.1991
24.02.1992

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

løytnant Kjell J. Gudbjørgsrud og elev, løytnant Asbjørn 
Hegge.  Begge var uskadde.  Flyets gangtid ved uhellet 
var 413:30.  Flyet ble brukt ved konverteringskurs til 
O-1A for OP-flygere.  
Avgitt fra Værnes til Setermoen.  
Til Værnes.
Fra Værnes til OP troppen Gardermoen.
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Fly OP-troppen Gardermoen.
Avgitt fra Flytekn. skv. Gardermoen til Bardufoss.  
Mindre uhell.  Under flyging i lav høyde over en sani-
tetstropp på øvelse ved Koievannet nordvest av Alte-
vann, ble frontglasset truffet av en snøball.  Vinduet ble 
ikke skadd men hendelsen distraherte flygeren såpass 
atflyet kolliderte med noen bjerketrær og fikk små 
skader i forkant av høyre vinge.  Flygeren, løytnant 
Ole Nørholm, var uskadd og landet på Setermoen.  Ved 
uhellet hadde flyet en gangtid på 1248:00.  
Avgitt fra Bardufoss til Horten Verft.
Fra Horten Verft til Værnes.  
På Værnes.  
Større havari.  Havariet skjedde i forbindelse med 
kortbanelandinger på en feltflyplass på Tuneøya, fire 
km nord for Sarpsborg.  Under landingen traff flyets 
understell noen tømmerstokker ca. 15 m før landing-
sområdet.  Flygeren klarte å holde maskinen i luften, 
men understellet var skadd og høyre hovedunderstell 
falt senere av.  Flyet ble fløyet til Rygge, hvor nødland-
ing ble foretatt.  Denne endte med at flyet ble liggende 
på høyre vinge etter å ha gått rundt 150° på slutten 
av utrullingen.  Flygeren, kaptein Terje Andersen, var 
uskadd.  Han var alene ombord.  Flyet tilhørte Flyges-
kolen, Værnes.  Det ble tatt ut av tjeneste etter havariet 
og avgitt til LTS, Kjevik som instruksjonsfly. 
Avskrevet.
Flyet formelt avgitt til FMU for utstilling på sokkel 
ved AR 2 på Haslemoen.  Flyet ble fraktet dit fra LTS 
Kjevik.



C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

Ti Cessna O-1A Birddog levert som våpenhjelp.   Brukte fly levert fra US Army i Vest-Tyskland direkte til 
Værnes.  Flyene ble fløyet fra Tyskland  av flygere fra både Hæren og Luftforsvaret. 

 21830
07.09.51

21959
15.10.51

51-4938

51-5054

CE-H

CE-I
054

11.01.1966
   
 .10.1967
11.12.1969
16.04.1970
31.10.1970
28.02.1971
15.04.1971

30.12.1971

11.01.1966
17.06.1966
31.05.1967
28.01.1970
26.02.1970
05.03.1970
18.03.1970
04.05.1970
20.07.1970
10.05.1972
14.08.1972
01.01.1976
02.02.1976
29.02.1976
17.01.1977
21.03.1977
20.10.1981
06.12.1981
    .03.1985
01.02.1987
20.09.1991

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland med flygetid 
3832:16.
Fra Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
Avgitt fra Flygeskolen Værnes til Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss.
Totalhavari.  Oppdraget var en vedlikeholdstur fra Seter-
moen via Altevann til Bardufoss.  I 300 - 500 ft. høyde 
mistet flyet hastigheten, og kolliderte under forsøk på 
å gjenvinne denne, med landisen som lå tre-fire meter 
høyrere enn isen på vannet, ca. 3,5 km øst for demnin-
gen på Altevann.  Flygeren, løytnant Arne Johansen og 
2.flyger, fenrik Tormod Norbye, kom fra havariet med 
små skader.  
Avskrevet.  Gangtid 4694:55 timer.  

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland.  Flygetid 4187:15.
Avgitt fra Værnes til Setermoen.
Stasjonert på Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
Til Fred. Olsen for UHF installasjon.
Til LFK. 
Til Fly-OP troppen Gardermoen. 
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Værnes. 
Avgitt fra Værnes til Gardermoen.  
Avgitt fra Gardermoen til Torp.
Avgitt fra Torp til Sola.
Avgitt fra Sola til Torp.
Avgitt fra Torp til Horten Verft for mod.
Avgitt fra Horten Verft til Torp.
Avgitt fra Torp til Horten Verft.
Avgitt fra Horten Verft til Torp.
På Haslemoen.
Fordelt til AR 2, MFA 2/BRIG S på FASØ/Haslemoen
20.09.91 Avskrevet.  Returnert USAF og solgt til Brasil 
og gitt kjennetegn PP-EKF.
Til TAM Museum.  Luftdyktig.  Malt i US Army farger 
som "54736".



11.01.1966
17.06.1966
04.09.1966
23.09.1966
19.02.1968
10.04.1970
29.04.1970
03.09.1970
20.06.1973
02.05.1974
09.02.1977
01.05.1977
01.10.1979
03.07.1980
28.11.1983
09.03.1984
31.12.1984
08.08.1986

    

   .02.1988
   
   .03.1989
09.11.1989
31.12.1989
    .09.1990

20.09.1991
16.06.1992

01.11.1966
16.02.1968
01.10.1970
14.06.1971

22.06.1971
18.04.1972
18.04.1972
16.04.1975
28.07.1977
   .10.1977
31.01.1981
    .03.1985

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

21972
18.10.51

22093
21.11.51

51-5067

51-7359

CE-J
067

CE-K
359

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland. Flygetid 3718:00.
Avgitt fra Værnes til Setermoen.
Mindre uhell.
Avgitt fra Bardufoss til Værnes for hovedettersyn.
Avgitt fra Værnes til Fly-OP troppen Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen.
Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Bardufoss. 
Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Horten Verft.
Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6466,5.
Større havari.  Uhellet skjedde under opphold mellom to 
øvelser i ildledelse av artilleri på Hjerkinn skytefelt.  Un-
der en simulert nødlanding kuttet motoren og flyet gikk i 
bakken ved Dovregubbens Hall, Vålåsjø ved Dovrefjell.  
Flygeren, løytnant Roy Sannes, og passasjeren, sersjan-
tog flyelev Jan Egil Hubred, var begge uskadde.  Flyet 
tilhørte Torp flystasjon.  Gangtid var 6415,2 timer.  
Levert fra LFK, Kjeller til Værnes gjenoppbygget etter 
havariet.
Fra Værnes til Bardufoss.  Gangtid 6422,0.
Mindre uhell på Setermoen.  
Stasjonert på Bardufoss.  Gangtid 6473,4.
Flytroppen/MFAbn/Brig N overgikk til mob.status.  Flyet 
mob.lagret på Bardufoss.  Gangtid 6609,5. 
Avskrevet.
Fløyet fra Bardufoss til Værnes for endelig avlevering.  
Returnert USAF og solgt til Brasil.

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland.  Flygetid 3739:40.
Avgitt fra Værnes til Fly-OP troppen Gardermoen.
Mindre uhell da flyet tippet over på nesen på Haslemoen.
Avgitt fra Gardermoen til LFK Kjeller for montering av 
slepeutstyr.
Avgitt fra Kjeller til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
Avgitt fra Værnes til LFK Horten Verft for mod.
Avgitt fra Horten Verft til Værnes.  
Fortsatt på Værnes.  
På Haslemoen.



C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

22139
12.06.51

22164
13.12.51

51-7400

51-7425

CE-L

CE-M
425

01.02.1987

20.09.1991

12.12.1965

17.06.1966
24.04.1967

 
 
 

21.03.1969

11.01.1966

22.02.1968
23.05.1969
13.06.1969
04.02.1970
02.03.1970
21.07.1970
14.05.1973
02.06.1975
28.10.1976
03.11.1976
12.01.1977
    .07.1978
16.05.1979
27.06.1980
14.06.1982

Fordelt til AR 2, MFA2/BRIG S ved FASØ Hasle-
moen.
Avskrevet.  Returnert USAF og solgt til Brasil.  

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland.  Flygetid 
3726:55.
Avgitt fra Værnes til Setermoen.
Totalhavarerte.  Like etter avgang fra Setermoen 
flystripe havarerte flyet mot en liten åsrygg ca. 500 m 
sør for flystripen.  Flygeren, løytnant Knut Aasgård, 
ble lettere skadd mens passasjeren, oberstløytnant 
Johan Andreas Welhaven (sjef FAbn/Brig N) var 
uskadd.  Oppdraget var transportflyging fra Setermoen 
til Banak.  Årsaken til havariet var for liten fart i sv-
ing etter avgang, slik at flyet begynte å «slippe» mot 
høyre.  Høyre vinge kolliderte med et furutre ca. 4,5 
m over bakken og flyet traff bakken med nesen først.  
Flyet tilhørte Fly-OP troppen/FAbn/Brig N.  Det ble 
lagret på Setermoen frem til kassasjonen.  Flyets 
kjennetegn ble overtatt av Cessna O-1A 50-1546, som 
ankom til Kjeller 31.05.68.  
Avskrevet.  Flygetid 4018:55 timer.

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland.  Flygetid 
4193:10. 
Avgitt fra Værnes til OP-Fly troppen Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til LFK Kjeller.
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen for UHF-inst.
Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Flytekn.skv. Værnes.
Avgitt fra Flytekn. skv. Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Torp flystasjon.
Overført fra Torp til Horten Verft.
Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
Større havari.  Under utsjekksflyging fra Værnes, 
havarerte flyet etter et forsøk på «go around», da 
flygeren mistet retningskontrollen etter landing på 
Værnes.  Turen var flygerens første solo på typen.  
Havariet medførte ingen personskade, men større 
skader på flyet.  Flygeren, løytnant Roar Laugerud, 
var elev ved OP-kurs nr. 12/1982.  
Flyet ble avskrevet.  



51-7473

51-11937

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

22212
29.12.51

22251
11.01.52

CE-N
473

CE-O
937

12.12.1965
    .01.1968
28.01.1970
06.05.1971
08.05.1972
01.01.1976
09.09.1977
    .12.1977
23.04.1981
01.03.1983
    .08.1983
22.09.1986

01.02.1987
22.09.1987

11.01.1966
28.03.1968
03.03.1970
   
 .03.1970
18.04.1972
14.08.1972
01.01.1976
09.05.1977
    .08.1977
31.01.1981
31.12.1985
19.03.1986
    .11.1986
31.12.1986
01.02.1987
07.03.1988

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland.  Flygetid 3357:15.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Horten Verft for mod.
Avgitt fra Horten Verft til Værnes.  
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.  
Mindre uhell på feltstripen ved Skibotn i Lyngen.  Flyet 
deltok under øvelse «Barfrost 86» og skulle lande etter 
avsluttet oppdrag.  Alt gikk normalt,  men under siste 
fase av utrullingen skar venstre hovedhjul ned i løs grus 
og sand.  Flyet dreiet mot venstre, tippet over på nesen 
og skadet propelleren.  Flyger var vpl.kaptein Arne 
Wærum, Fly-OP troppen /FAbn/Brig.N. 
Fordelt til AR 6, MFA1/BRIG 15 på Bardufoss.
Totalhavarerte.  Flytroppen ved FAbn/ Brig.N. var forlagt 
til Håvikdalen sør for Narvik i forbindelse med øvelse 
"Barfrost 87", og opererte ut i fra en feltstipe i dalens 
nordende.  Flyet drev lavflygingsøvelser i dalen da det 
plutselig steilet under et opptrekk og styrtet i bakken ved 
Storvatnet i Håvikdalen.  Flygeren, fenrik Rune Ander-
sen (23 år), og passasjeren, fenrik Thorbjørn Andreassen 
(31 år), omkom.
Flyet ble avskrevet.  Total gangtidtid 6008,2 timer.

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland.  Flygetid 4209:05.
Avgitt fra Værnes til Fly-OP troppen på Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen for UHF-installas-
jon.
Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
Avgitt fra Gardermoen til Horten Verft for mod.
Avgitt fra Horten Verft til Værnes. 
Fortsatt på Værnes.  
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6054,4.
Avgitt fra Bardufoss for 1000 timers inspeksjon. 
Returnert Bardufoss etter 1000 timers insp. 
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6146,3.
Fordelt til Stående avd. MFAbn/Brig N på Bardufoss.
Mindre havari.  Under avgang fra Setermoen flystripe 
mistet flygeren  retningskontrollen, og flyet kjørte av 
banen og stoppet i et nettinggjerde 20 m til venstre for 



22513
28.04.52

22841
21.11.52

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

51-12199

51-12415

CE-P
199

CE-Q
415

31.12.1988
31.12.1989
23.09.1990

12.12.1965
14.03.1967
   
 .01.1968
20.07.1970
08.05.1972
31.08.1972
31.01.1973
02.06.1975
25.11.1977
    .04.1978
31.01.1981
01.02.1987
20.09.1991

11.01.1966
21.04.1977
21.08.1977
01.06.1979
31.12.1983
31.12.1984
31.12.1985
31.08.1986
    .11.1986
31.12.1986
01.02.1987
31.12.1987
02.06.1988
20.09.1991

banen.  Propellen ble skadet.  Det var ingen personskade.  
Total flytid for 937 var 6279,2.  Oppdraget var egent-
rening med skiunderstell forut for øvelse «Arrowhead 
Express».  Flyet tilhørte Fly-troppen MFA/BN/Brig.N.  
Flyger var flytroppssjef, løytnant Jan Rasmussen.  Repar-
ert og tjenesteklart fra 09.08.88.
Stasjonert på Bardufoss.  Gangtid 6382,3.
Stasjonert på Bardufoss.  Gangtid 6570,9.
Totalhavarerte.  Maskinen fløy fra Banak til Karas-
jok for å rekognosere i et øvelsesområde under øvelse 
«Jerv», samt hente løytnant Austarå i Karasjok.  Like 
etter avgang fra flystripa i Karasjok rollet flyet to ganger 
i lav høyde og gikk i bakken mellom Skoganvarre og 
Karasjok. Flygeren, løytnant Per Olav Strømme (25 år 
og flytroppsjef ved Brig.N), og passasjeren, løytnant 
Erik Austarå (25 år) fra Garnisonen i Porsanger, omkom.  
Flyet tilhørte Fly-OP troppen FAbn/Brig.N.
Flyet ble avskrevet.  Total gangtid 6730,9 timer.

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland.  Flygetid 2680:05.
Mindre uhell på Hauktjern i Tydal. Flyets halefjær bruk-
ket.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
Avgitt fra Værnes til Horten verft for mod.
Avgitt fra Horten Verft til Værnes. 
Fortsatt på Værnes. 
Fordelt til AR 3, LFA1/BRIG 12 på Værnes.
Avskrevet.  Returnert USAF og solgt til Brasil.

Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland.  Flygetid 2280:15.
Avgitt fra Værnes til Horten Verft.
Avgitt fra Horten Verft til Værnes. 
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss. Skiunderstell. Gangtid 3968,9.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 4155,3.
Til 1000 timers ettersyn på Værnes.  Tilhørte Bardufoss.
Meldt fra Bardufoss at flyet var utlånt FASØ/Torp.
Returnert Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 4309,1.
Fordelt til AR 6, FLF (1/2 tropp) på Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 4438,9.
Utlånt fra Bardufoss til Haslemoen.
Avskrevet.   Returnert USAF og solgt til Brasil.  Reg. 
PP-EKJ.  Til TAM Museum, Congonhas.



C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

Ti brukte Cessna O-1A Birddog levert som våpenhjelp med skip fra USA. Til LFK, Kjeller for 
klargjøring.  Før de ble overført til OP Flyavdelingen  på Gardermoen, gjennomgikk flyene et 25 timers 
ettersyn som del av mottakskontrollen. 

21332
12.04.51

21448
18.05.51

50-1627

50-1712

CE-R
627

CE-S
712

31.05.1968
11.06.1968
12.09.1968
31.01.1970
06.05.1971
15.05.1973
13.12.1974
24.10.1975
21.01.1977
01.05.1977
28.05.1982
02.03.1983
16.03.1983

31.05.1968
25.06.1968
05.08.1968
26.01.1971
01.03.1971
13.05.1976
15.11.1976
31.01.1981
    .03.1985
01.02.1987
    .06.1988
31.12.1988
30.09.1989

31.10.1990
20.09.1991
29.01.1992

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 4687:55.
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.  
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
Avgitt fra Flytekn. skv. Gardermoen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
Avgitt fra Flytekn. skv. Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Horten Verft.
Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.  
Totalhavari.  Flygeren, kaptein Erik A. Bull, var innkalt 
til øvelse «Kaldvinter 83» og tjenestegjorde som sjef 
for Flykontrollavdeling Nr.2.  Under utførelse av et 
AIRFAC-oppdrag i lav høyde for å lede to nederlandske 
F-5 jagerfly inn mot bakkemål nord for Blåfjellvann, 
totalhavarerte flyet i en skråning ved Karivann ca 15 km 
nord-nordøst for Evenes. Bull pådro seg alvorlige skader 
ved havariet.  Årsaken var trolig kastevinder som trykket 
flyet mot bakken.  
Flyet ble avskrevet.  Totalgangtid 6726,4 timer.

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 3730:55.
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen.
Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.  
Avgitt fra Gardermoen til Horten Verft for mod.
Avgitt fra Horten Verft til Torp.
Fortsatt på Torp.
På Haslemoen.  
Fordelt som reservefly til Torp.
Utlånt fra Haslemoen til Bardufoss. 
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 5923,8.
På Bardufoss ved Flytroppen/MFAbn/Brig N.  Gangtid: 
6020,5.
På Bardufoss.  Gangtid 6210,3.  
Avskrevet.  
Flyet avgitt til FMU og beordret overført fra Værnes til 
Gardermoen.  Senere overført til Luftforsvarsmuseet i 
Bodø.



21534
13.06.51

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

51-4649 CE-T
649

31.05.1968
31.07.1968
05.08.1968
18.04.1972
14.08.1972
04.09.1972
01.12.1972

13.08.1973
05.03.1975
29.07.1976
16.08.1976

06.12.1976
    .04.1978
31.01.1981
31.12.1983
31.12.1984
31.12.1985
21.03.1986
    .09.1986

    .09.1986
31.12.1986
01.02.1987
    .09.1988
31.12.1988

14.09.1989

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 4117:15.  
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Gardermoen.
Vekselvis Gardermoen og Værnes.
Større havari ved gangtid 4594:20.  Havariet skjedde ved 
avslutningen av Fly-OP kurs nr. 9 på Værnes.   Under 
flere harde «touch-and-go» landinger på Værnes, ble 
flyet påført større skader.  Instruktøren, løytnant Knut 
Jørgen Hegle, og eleven, løytnant Magne Sveen, var 
begge uskadde.  
Avgitt fra Flytekn. skv. Gardermoen til Bardufoss. 
Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
Avgitt fra Værnes til Torp.
Større havari ved gangtid 5122:10.  Under landingsøv-
elser på Lista flystasjon, ble flyet slått rundt og endte på 
ryggen.  Flygeren, løytnant Per Gram, kom uskadd fra 
havariet.  Flyet ble bestemt gjenoppbygget ved Horten 
Verft.  Flyet tilhørte Torp flystasjon, men var ved havari-
et utlånt til Sola flystasjon.  
Avgitt til Horten Verft for rep. og mod.
Avgitt fra Horten Verft til Værnes. 
Fortsatt på Værnes.  
Stasjonert på Bardufoss.  Skiunderstell.  Gangtid 5796,3.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 5919,2.
1000 timers ettersyn på Værnes.  Tilhørte Bardufoss.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss. Gangtid 6111,2.
Utlånt fra Bardufoss til FAC/Rygge for øvelse “Blue 
Fox”.
Returnert Bardufoss.  
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6213,7.
Fordelt til stående avd. MFAbn/Brig. N på Bardufoss.
Til Kjeller for montering av VHF-radio.  
På Værnes p.g.a. sprekk i motorbukken.  Gangtid 
6510,6. 
Totalhavarerte.  Oppdraget var trening i nattlanding på 
Bardufoss flystasjon.  Ved den femte landingen mistet 
flygeren bremseeffekten på venstre hjul, slik at flyet skar 
ut fra rullebanen og havarerte.  Flygeren, løytnant Arvid 
Josefsen, og passasjeren, fenrik Tom Snedal, var begge 
uskadde.  Flyet tilhørte Fly-OP troppen/Brig.N.   Flyet 
ble tatt ut av tjeneste men fikk påsatt nytt understell og 
overført til LTS, Kjevik som instruksjonsmateriell i.h.t. 
ordre datert 11.10.89.
Avskrevet.  Flygetid 6624,6 timer. 



51-4823

51-4898

21708
03.08.51

21790
27.08.51

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

CE-U
823

CE-V
4898

31.05.1968
13.03.1969
14.03.1969
07.04.1970
01.04.1971
06.05.1971
16.07.1974
05.03.1975
06.10.1975

    .10.1975

31.05.1968
02.08.1968
12.08.1968
20.06.1973
04.09.1974

04.09.1974
03.01.1975
05.05.1975
01.01.1976
14.03.1977
29.04.1977
01.06.1982
31.12.1985
01.02.1987
31.12.1988
    .06.1989
   
    .09.1990

20.09.1991

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 4368:05.
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.  
Avgitt fra Gardermoen til Værnes.  
Avgitt fra Værnes til Gardermoen. 
Avgitt fra Gardermoen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
Avgitt fra Flygeskolen Værnes til Bardufoss.
Totalhavarerte.  823 var et av to fly som skulle inspisere 
ingeniørarbeider for Ing.KP/Brig.N i Finnmark. De tok 
av fra Bardufoss og landet på Skjold, hvor 823 tok med 
en passasjer.  På turen videre kom de inn i et område 
med ekstremt dårlig vær.  Det ene flyet returnerte til 
Banak mens 823 tilsynelatende fortsatte.  Flyet styrtet i 
bakken ved Ifjordfjellet ved riksvei E-6, ca. 4,5 km øst 
for Ifjord veikryss, trolig p.g.a. dårlig sikt. Flygeren, 
løytnant Ole Nørholm (30 år), og passasjeren, kaptein 
Jan Olav Jetlund (30 år og sjef ingkp/Brig N.), omkom.  
Flyet tilhørte Flytropp FAbn/Brig.N.
Flyvraket sendt til LFK Kjeller.
Flyet ble avskrevet.  Total gangtid 5581:00.

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 4489:50.
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen. 
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
Større havari.   Under prøvelanding på nyopprettet felt-
stripe på et jorde ved Buksnesstrand ved Risøysund, kl-
arte ikke flygeren å bremse opp.  Flyet gjorde en "ground 
loop" og havnet utenfor banen.  Maskinen tilhørte 
Fly-Op tropp/FAbn/Brig.N. Gangtid 5226:55.  Flygeren, 
løytnant Knut Hustad (sjef Fly-OP tropp/FABN/Brig N), 
var uskadd.  
Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
Avgitt fra Værnes til LFK Norrønafly for reparasjon.
Avgitt fra LFK Norrønafly til Gardermoen. 
Avgitt fra Gardermoen til Torp.
Avgitt fra Torp til Horten Verft for mod.
Avgitt fra Horten Verft til Torp.
Avgitt fra Torp til Værnes.
Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6687,4.
Fordelt til AR 1, MFA2/BRIG 5 på Bardufoss.
Stasjonert i Bodø. Gangtid 7136,4.
Tatt ut av tjeneste for langtidslagring på Bardufoss.  
Gangtid 7223,1.
Flytroppen/MFAbn/Brig N overgikk til mob.status.  
Flyet mob.lagret på Bardufoss.  Gangtid 7243,1.
Avskrevet. 



21845
12.09.51

22109
28.11.51

22163
13.12.51

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

51-4953

51-7375

51-7424

CE-W
4953

CE-X
375

CE-Y
424

16.06.1992

31.05.1968
15.08.1968
23.08.1968
27.05.1970
07.09.1970
01.01.1976
08.03.1984

01.02.1987
20.09.1991
08.04.1992

31.05.1968
26.08.1968
13.09.1968
10.12.1970
26.01.1971
01.01.1976
02.02.1976
29.02.1976
28.03.1977
26.05.1977
18.07.1980

01.07.1982
06.02.1984
    .03.1985
01.02.1987
20.09.1991

31.05.1968
07.08.1968
13.08.1968
31.01.1970
28.02.1970

Fløyet fra Bardufoss til Værnes for endelig avlevering.  
Returnert USAF og solgt til Brasil.

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 3447:35.
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen. 
Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen for mod.
Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.  
Avgitt fra Gardermoen til Torp.
Avgitt fra Torp til Bardufoss. (Ikke på Bardufoss pr. 
31.12.84)  
Mob.fordelt til AR 3, LFA1/BRIG 12 på Værnes.
Avskrevet. 
Formelt avgitt til FMU Gardermoen og overført dit fra 
Værnes.

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 4095:00. 
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen.
Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Torp.
Avgitt fra Torp til Sola.
Avgitt fra Sola til Torp.
Avgitt fra Torp til Horten Verft for mod.
Avgitt fra Horten Verft til Torp.
Større havari.  Under landing på Sola etter en lokal navi-
gasjonstur, skar flyet ut til venstre med en "ground loop" 
til følge.  Flyet ble påført større skader i høyre vinge og 
haleflate. Flyger, major Inge T. Kavli, og sivil passasjer 
Gisle Kavli, var uskadde.  Flyet tilhørte Torp flystasjon.  
Flygetid ved havariet var 5320,7.  
Avgitt fra Torp til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Torp.
På Haslemoen.
Mob.fordelt til AR 2, LFA3/BRIG 6 på Torp.
Avskrevet.  Returnert USAF og solgt til Brasil.  

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 4054:20.
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.
Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
Større havari.  Under avgang nordover fra Setermoen 
flystripe for oppdrag i væpnet rekognosering under 
øvelse «Arctic Express», havarerte flyet i løssnøen etter 
å ha truffet noe småskog.  Årsaken var tregt føre under 
avgang med skiunderstell, slik at flyet ikke fikk fart 
nok til å komme opp.  Det tippet over på nesen og ble 



51-7479

50-1546

22223
03.01.52

21221
05.03.51

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

CE-Z
479

CE-L

01.04.1970
09.09.1970
07.07.1971
16.12.1974
13.12.1976
01.04.1977
31.12.1983

31.12.1984
01.02.1987
20.09.1991

31.05.1968
06.08.1968
08.08.1968
01.03.1971
29.03.1971
19.05.1971
    .06.1971
28.06.1972
14.08.1972
01.01.1976
01.07.1982
24.03.1983
01.06.1984
01.10.1985
30.04.1986
01.02.1987
    .09.1990
20.09.1991
16.06.1992
31.05.1968
01.10.1968

02.10.1968
01..10.1968
02.10.1968
12.03.1970
26.11.1970
10.12.1970
15.03.1971

stående med halen rett opp.  Flygeren, løytnant og fly-
troppsjef Arne Wærum, og passasjeren, major Charles E. 
Pugh USAF, var begge uskadde.  Flyet tilhørte Flytrop-
pen/FABN/Brig N og hadde ved havariet en gangtid på 
4231:00.  Flyet ble satt i skadekategori “A” (= avskrives), 
men ble senere bestemt reparert.  
Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
Fraktet fra Værnes til Fred. Olsen med bil.
Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.  
Avgitt fra Flytekn. skv. Gardermoen til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Horten Verft.
Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
Stasjonert på Bardufoss. Skiunderstell.  Skulle flys til 
LFK snarest.
På Værnes.  Tilhørte Bardufoss?
Mob.fordelt til AR 3, MFA1/BRIG 13 på Værnes.
Avskrevet.  Returnert USAF og solgt til Brasil.

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 3133:55.
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.  
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.  
Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen.
Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.
Til LFK for bruk i forsøk for Forsvarets forskningsinsti-
tutt.
Fra LFK til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Gardermoen.
Avgitt fra Gardermoen til Torp.
Avgitt fra Torp til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Torp.
Avgitt fra Torp til Værnes.
Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
Avgitt fra Bardufoss til Værnes for 1000 timers insp. 
Mob.fordelt som reservefly til Værnes.
Flytroppen/MFAbn/Brig N overgikk til mob.status.  Flyet 
mob.lagret på Bardufoss.
Avskrevet.
Fløyet fra Bardufoss til Værnes for endelig avlevering.  
Returnert USAF og solgt til Brasil. 

Ankom LFK Kjeller fra USA.  Flygetid 3622:50.
Mottakskontroll ved LFK Kjeller.  
Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.
Mindre uhell på Haslemoen.  
Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen for radio-mod.
Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.  
Totalhavarerte.  Under trening i ildledelse på Hjerkinn 



skytefelt, havarerte CE-L ved Breiskaret på sørsiden av 
Vålåsjøhø, sør for høyde 1384.  Flygeren, fenrik og NK 
ved flytroppen/LFAbn/I AR 2 Dag Einar Thomassen 
(30 år), og observatøren, løytnant og sjef for flytropp/
LFAbn/I AR 2 Knut Arvid Langen (37 år), omkom.  
Havariet skjedde under nødlanding p.g.a. stans i bensin-
tilførselen med påfølgende motorstopp.  
Vraket overført til Kjeller.
Avskrevet.  Total gangtid 3863:30 timer.

C/n
Levert fra 
fabrikk

Dato Diverse anmerkningerNorske 
kjenne-
tegn

USAF 
Ser.No.

01.09.1971
30.12.1971

 Cessna L-19/O-1A Birddog sett under ifra
         Foto: Ole Petter Ørslien 



Bilder

 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-A utenfor Hanger 3 på Værnes 1989      
         

 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-A i fra perioden 1960 - 72 
         Foto: Ole Petter Ørslien 



 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-A i fra perioden 1960 - 72
         Foto: Ole Petter Ørslien

 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-B i vedlikeholdshangeren på Fornebu 



 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-B i fra perioden 1960 - 72

 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-D i fra perioden 1960 - 72
         Foto: Ole Petter Ørslien



 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-D i fra perioden 1960 - 72. Her med Donald merket på nesen

 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-T i fra perioden 1960 - 72.



 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-D på Værnes

 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-G i luften over Trøndelag 



 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-J i fra perioden 1960 - 72

 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-K i fra perioden 1960 - 72



 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-Q i fra perioden 1960 - 72

 Cessna L-19/O-1A Birddog  CE-Q i fra perioden 1960 - 72



 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 199 utenfor hangar på Værnes

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 424 på Haslemoen 1990



 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 479 på rep 1991

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 568, Haslemoen 1990
          Foto: Hans Petter Stue



 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 610 på Artilleriesletta på Setermoen 1989
         Foto: Hans Petter Stue

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 610 på Bardufoss 1990
          Foto: Hans Petter Stue



 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 610 fta Natoøvelsen Cold Winter 89 i mars 1989. Malangseidet
          Foto: Hans Petter Stue

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 712 Bardufoss 1990
          Foto: Hans Petter Stue



 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 610. Bardufoss 1989. Pilot Hans Petter Stue
          Foto: Hans Petter Stue

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 2069 på Setermoen 1989
          Foto: Hans Petter Stue



 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no.2069 Målselv våren 1990
          Foto: Hans Petter Stue

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 2085



 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 4898 på Kjeller 1975

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 4898



 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 4898. Setermoen
         Foto via : Hans Petter Stue

 Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 424 på Haslemoen 1988. Fly Opskurs 15
         Foto: Hans Petter Stue



Cessna L-19/O-1A Birddog  Ser.no. 424 på Dagali
          Foto: Hans Petter Stue

Ett bilde som viser hvordan sikkerhetsselen var festet



Bilder fra Flysamlingen Gardermoen

Motor

Høyre side foran



Høyre dør

Høyre side halebom



Haleparti

Venstre side midtparti



Interiør

Interiør øvre venstre side



Interiør nedre venstre side

Interiør bakre venstre side



Litt dårlig bilde av Interiør øvre høyre side

“ Bombeopphenget “



1/32

Roden

Utgitt i 2016. Utgitt i 2018. Rimelig bra sett. Noe 
spartansk i interiøret. God passform og detaljer

Decaler

Ingen decaler er gitt ut til dette settet.
Men forfatteren har tegnet ett decalark som kan 
bestilles fra en produsent. Kostnad rundt 350 kr 
arket. Alle størrelser kan bestilles. Ta kontakt med 
forfatter angående hvordan dette kan skaffes

Neste side bilde av decalarket i 1/32

Modeller
1/72

Airfix

Dette er ett gammelt sett. Først utgitt i 1973 og 
gjenutgitt opp til flere ganger. Noe grove detaljer, 
men er størrelsesmessig ganske bra

1/48

Roden

Utgitt i 2018. Rimelig bra sett. Noe spartansk i 
interiøret. God passform og detaljer





Roden 1/48 L-19 Birddog med egenproduserte decaler



De 14 flyene som formelt sett ble returnert til 
USAF som amerikansk eiendom, ble straks solgt 
til den brasilianske delstaten Pará.  Denne del-
staten ligger nord i landet og dekker et område på 
1.253.164 km2, og hadde i 1991 ca. 5 millioner 
inn-byggere.  Hovedstaden er havnebyen Belém.   
Flyene skulle brukes i ambulan-setjeneste for de 
mange avsidesliggende landsbyene i det indre 
av delstaten.  Etter ankomsten med båt til Brasil, 
ble flyene montert og klargjort av flytaxi-selskapet 
Kovacs.  De skulle ombygges for sivil tjeneste og 
ha muligheten for å ta med en pasient på båre.  
Samtlige fly fikk midlertidige brasilianske sivilkjen-
netegn. Flyselskapet Kovacs skulle også drive 
selve ambulansetjenesten. Utstyret for ombyggin-
gen ble anskaffet utenfor Brasil, men store proble-
mer oppsto med tollvesenet da det ankom Belém.  
Tiden gikk og flyene sto lagret ute under svært 
dårlige klimatiske forhold med stor luftfuktighet.  
Delstatens militærpoliti vurderte muligheten av å 
bruke flyene for patruljering, noe som ble avslått 
av myndighetene.  De byene som skulle motta 
flyene fikk etterhvert kalde føtter på grunn av 
typens lave lastekapasitet og høye driftskostnad-
er.  I tillegg var det problemer med å finne flygere 
med god nok erfaring på Cessna O-1A. Paralelt 

med dette ble delstatsmyndighetene i Pará fo-
respurt av Museu Aeroespacial i Rio de Janeiro, 
om å avgi inntil to fly som skulle brukes som 
bytteobjekter for museet.  Forslaget ble godkjent 
av delstatsmyndighetene i 1994.  De to flyene ble 
klargjort for overføring, men før de kom av gårde 
havarerte det ene under en treningsflyging.  Det 
ble deretter avgitt til PAMA BE (Parque de Mate-
rial Aeronáutico de Belém) for bruk i opplæringen 
av flymekanikere.  Noen fly ble dessuten avgitt til 
delstatens flyklubb for bruk til seilflyslep og fall-
skjermhopping.  Det har imidlertid oppstått prob-
lemer med flyenes dokumenter og de ble lagret i 
en hangar inntil videre.  I 1996 ble ytterligere et fly 
skadd i den ene vingen under fallskjermhopping.  
Vingen skulle bli erstattes med en ny fra flyet som 
stå ved PAMA BE.  Flyene var i 1996 ikke formelt 
registrert i det brasilianske sivilregisteret, trolig på 
grunn av manglende typegodkjenning.

USAF   Cessna   Brasiliansk  Brasiliansk Stasjonering Anmerkninger
Ser.No  c/n  Reg  c/n

51-4898  21790  PP-EKC  4898  
51-5054  21959  PP-EKF   51-5054  Altamira  Tildelt Kovacs.  I dag utstilt   
          på Museu Asas de Um Sonho i Sao  
             Carlos, Brasil. 
          Malt i US Army merker malt   
          oransje og med ser.nr. 72774.
51-7424  22163  PP-EKM      Tildelt Aeroclube do Pará
51-7359  22093  PP-EKH  51-17359 Redencão Tildelt PAMA BE
51-7375  22109  PP-EKE  51-17375 Altamira  Tildelt Aeroclube do Pará. 
51-5067  21972  PP-EKN  5067  
51-7479  22223  PP-EKB  51-17479 Marabá  Tildelt Kovacs
51-12069 22383  PP-EKG  51-12069 Redencão Tildelt Kovacs
51-12199 22513  PP-EKK  51-12499   Tildelt PAMA BE etter havari i 1994.
51-12392   22775  PP-EKL  51-12392  
51-12415 22841  PP-EKJ  51-12415 Santarém Tildelt Kovacs.  I dag utstilt på 
          Museu Asas de Um Sonho i Sao   
          Carlos, Brasil.     
          Malt i USAF merker og kamuflasje   
          med ser.nr. 62612.
51-12585 23040  PP-EKD  51-12585   Tildelt Aeroclube do Pará
51-12610 23065  PP-EKA  51-12610 Marabá  Tildelt Kovacs
51-16968 22850  PP-EKI  51-16968 Santarém Tildelt Kovacs. I dag utstilt på Museu  
          Asas de Um Sonho i Sao Carlos,   
          Brasil. Malt i US Army merker hvitt  
          skrog m.m. og med ser.nr. 54736

Ex Norske Cessna O-1A i Brasil 



O-1 Birddog Ser.no. 51-5054 utstilt på Museu Asas de Um Sonho i Sao  Carlos, Brasil. 
Malt i US Army merker malt i oranje med ser.nr 72774        
   

O-1 Birddog Ser.no. 51-16968 utstilt på Museum Asas de Um Sonho i Sao Carlos,   
Brasil. Malt i US Army merker hvitt skrog m.m. og med ser.nr. 54736
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