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Innledning

Dette hefte er laget med tanke på modellbyggere og andre med historisk interesse om temaet. Hovedvekten av innholdet er farger og merking av flyet. I tillegg
er relevant historisk informasjon forsøkt samlet. Heftet er ikke laget for videresalg
men for gratis nedlastning via internett. På denne måten kan ny informasjon raskt
legges inn og en oppdatering kan være klar for brukerne på en enkel måte.
Innholdet er ikke nødvendis 100% riktig, men inneholder det jeg vet i dag. Det oppfordres derfor til å komme med innspill, kommentarer, kritikk, nye bilder m.m. slik
at historien blir mest mulig korrekt
Et slikt hefte er som oftest et sammarbeid mellom entusiaster, som på hver sin
side har samlet bilder og informasjon om temaet. Dette heftet er laget i sammarbeid med Bjørn Hafsten og er mer eller mindre enn resirkulering av hans artikkel i
Flyhistorisk Tidsskrift nr 4-88.
Jeg vil påpeke at profilene i dette hefte er illustrasjoner og ikke nødvendigvis millimeter korrekt mht farger, størrelser og plassering av merking
De fleste bildene er funnet og lastet ned via internett, men vil I tillegg takke følgende personer for deres bidrag til at dette hefte var mulig å lage:
		Bjørn Hafsten			Historie

Bergen mai 2020
Olve Dybvig
odybvig@online.no
Mob 920 33 502

Bakgrunn HU-16B Albatross

Prototypen XJR2F-1 (G-64) Pelican i luften i mai 1948
I april 1944 begynte Grumman fabrikken å konstruerte G-64 som skulle være en arvtaker til G-21
Goose flyet som begynte å trekke på årene. Prototypen XJR2F-1 fløy første gang i 1947 og var mye
større enn Goose flyet. I begynnelsen ble dette
flyet kalt Pelican. Konstruksjonen var finansiert
av US Navy med PF-1 som navn på flyet. Men
finansieringen stoppet opp og ble overtatt av det
nydannete US Air Force ( tidligere US Army Air
Force ) som så nytten av dette flyet.
US Air Force bestillte i tillegg til de 32 fly som US
Navy hadde bestillt, ekstra 258 fly. De skiftet også
navnet til SA-16A. Senere økte bestillingen til 273
fly. I løpet av perioden hadde flyet en rekke forvirrende navn, men HU-16 Albatross ble til slutt
standarden.
HU-16 Albatross ble godt likt av militære da flyet
hadde lang rekkevidde, stabilt i luften og var solid
bygget
I 1956 gjorde Grumman fabrikken et forsøk med
å forlenge vingen med fem meter samtidig gjorde

halen og vingene bak større. Disse endringen
gjorde flyet enda mer stabilt, gav lengre rekkevidde og kunne bære mere last. Denne versjonen ble
kalt HU-16B. De fleste eksisterende A modeller
ble bygget om til denne B konfigurasjonen. Vanligvis under IRAN vedlikeholds programmet
HU-16B/ASW versjonen ble første gang utprøvet
i 1961. Dette var en maskin spesielt bygget for Ubåtjakt. Denne versjonen ble ikke brukt av USAF
eller US Navy. 34 maskiner ble bygget om til
denne typen og levert til 5 nasjoner: Spania, Chile,
Thailand, Hellas og Norge. Den første prototypen
ble levert til Norge

HU-16B Albatross i Norge

HU-16B Albatross KK-D fra 333 skv
I begynnelsen av 50-årene var det klart at Luftforsvarets Catalina flybåter hadde nådd grensen
for sin effektive tjenestetid. Den maritime flyberedskapen lå på et absolutt minimum. Den 20.mai
1949 var bare tre catalina-fly av totalt ni, klare for
øyeblikkelig innsats.
Denne situasjoner ble snarere forverret enn
forbedret i årene som fulgte. Da det store amerikanske våpenhjelp programmet skulle igangsettes
etter Norges inntreden i NATO, kom en erstatning
for de gamle Catalina flybåtene høyt på prioriteringslisten.
Skuffelsen var derfor stor da man bare ble tilbudt
seks fly av amfibieversjonen PBY-5A Catalina.
Forsøk fra norsk side på å få omgjort beslutningen førte ikke frem. De seks amfibieflyene ble
derfor levert etter programmet fra oktober 1953 til
juli 1954 og ble etter klargjøring ved Horten flyfabrikk, levert til 333 skvadron på Sola.
Som rent rekognoseringsfly var nok
Catalinaen fremdeles brukbar, men til ubåtsøk og
som våpenbærer, hadde typen utspilt sin rolle.
Albatross var allerede en gammel flytype. Prototypen fløy første gang i oktober 1947, og et større
utviklingsprogram igangsatt i midten av 50-årene,

resulterte til slutt i en forbedret utgave i form av
Grumman Model G.111, eller SA-16B-ASW, som
ble den militære typebetegnelsen.
Fra Luftforsvarets side ble det kontinuerlig arbeidet med å finne en erstatning for Catalinaene.
Britene var interessert i å selge sin Avro Shackleton, og flyet ble demonstrert på Fornebu for
norske myndigheter. Noen seriøs vurdering ble
ikke gitt fra norsk side, da en slik anskaffelse,
som i sin helhet måtte finansieres med norske
valutareserver, ville sluke innkjøpsmidler i lang
tid fremover. Norge var fortsatt i den situasjon at
militære anskaffelser, i stor grad måtte baseres på
gaver fra rikere nasjoner.
Det var ikke før i januar 1959 at MAAG (Military Assistance and Advisory Group) ved den
amerikanske ambassaden i Oslo, kunne gi de
første signaler om levering av nye maritime fly til
Luftforsvaret. Det var en langtrekkende versjon
av Grumman S2F-1 Tracker som ble tilbudt, og
tildels motstrebende akseptert fra norsk side.
Mens leveringsprogrammet for disse flyene var
under utarbeidelse, ble det i februar 1960 gitt
beskjed til forsvarsdepartementet at det var gode

HU-16B Albatross KK-B fra 333 skv
muligheter for å få Tracker-flyene erstattet med
en nyutviklet versjon av amfibieflyet Grumman
Albatross.
Typen var basert på standardversjonen SA-16B,
men med spesialutstyr for ubåtsøk, inn- og utvendige våpenstasjoner samt øket drivstoff kapasitet.
Den mest markante forskjellen var imidlertid den
store «Mickey Mouse»- lignende flynesen som
skjulte en AN/ APS-88 søkeradar. To SA-16B ble
i 1960 ombygget ved Grummans fabrikk ved New
York, og i mai året etter levert for operativ testing
ved U.S.Nayy Squadron VP-31.
Fra amerikansk side ble det nå lagt et visst press
på norske myndigheter om å ta en endelig beslutning. Blant andre, fikk Marinen uttale seg i saken.
De hadde lenge ønsket Lockheed Neptune som
arvtager til Catalinaen, men stillet overfor valget
mellom Tracker og Albatross, foretrakk de den
sistnevnte typen.
Samme resultat ble det for Luftforsvarets vedkommende. Den 29. april 1960 kunne derfor MAAG
informere forsvarsdepartementet om at de ni
første av ialt 18 SA-16B-ASW Alba-tross, var blitt
godkjent finansiert over det amerikanske forsvarsbudsjettet.
Da finansieringen av de ni resterende flyene ble
godkjent kort tid etter, ble imidlertid to av flyene
som var øremerket for levering til Norge, tatt ut
og levert til U.S.Navy. Dette førte til at de to siste
Albatrossene som ble levert til Norge, først ankom hit høsten 1963 mot opprinnelig planlagt
våren 1962. Luftforsvarets planer omfattet foruten
konvertering av 333’skvadron, opprettelse av
nok en maritim skvadron. Det ble gamle 330, vår

første militære skvadron som igjen ble aktivisert
Skvadronene skulle stasjoneres med en hver
i Sør- og Nord- Norge. I nord var det den nybyggede Andøya flystasjon som ble tildelt oppgaven med å huse 333 skvadron. I sør skulle 330
skvadron stasjoneres på Sola.
Den 1. juli 1961 ble de fem gjenværende Catalina
amfibiene utrangert etter at denne flytypen hadde
vært i nesten 20 års sammenhengende norsk
tjeneste. Nå startet en periode med hektiske
forberedelser for introduksjon av Albatross. Alle
typer mannskaper skulle sjekkes ut på typen. Ikke
minst gjaldt dette for våpen- og radarmannskaper
som måtte gjennomgå omfattende opplæringsprogrammer. Det skulle dessuten bygges opp et
logistikkapparat for to skvadroner.
Selve flyleveransen startet med ankomst av SA16B-ASW ser.no. 51- 5300 til Fornebu fredag den
29. september 1961. Som for de senere leveransene, ble 51-5300 fløyet fra fabrikken ved New
York, og det ankom i U.S. Air Force merker. Flyet
ble først overført til Luftforsvarets forsyningskommando på Kjeller, og i oktober til 333 skvadron på
Sola Det var bestemt at både 333 og 330 skulle
settes opp på Sola, men at 333 skulle overføres
til Andøya så snart dette var mulig, noe som
skjedde den 15. januar 1963. Skvadronen hadde
imidlertid hatt jevnlige detasjementer på øya fra
desember 1961. 330 skvadron ble aktivisert den
1. mars 1962 etter at det første Albatrossflyet
øremerket for denne skvadronen, ankom til landet
den 8. februar samme år. Foruten det første flyet
som ble levert til Fornebu, ble alle Albatrossfly
fløyet direkte til Sola hvor mottakskontroll fant

sted. 330 skvadron ble dessuten tildelt oppgaven
som O.T.U. for Albatross i Norge, slik at alle
besetninger ble sjekket ut herfra uavhengig av
skvadrontilhørighet.
Fra 1962 og frem til utgangen av september 1968,
hadde 330 et fast detasjement på ett fly og en
besetning på Bardufoss flystasjon.
Under tjenesten i Norge, viste det seg at Albatrossen led av flere svakheter. Da Grumman bygget
om SA-16B til ASW-versjonen, ble flyets vekt med
utstyr vesentlig høyere, men uten at motorstyrken
ble øket. Dette førte til at flyet ikke var istand til å
holde høyden, på én motor med full last. I 1964
ble det foreslått innen Luftforsvaret at flyets to
Curtiss-Wright R1820-76B motorer skulle byttes
ut med RI 820-82, som ville gi ca. 100 Hk mer ved
take-off. Dette ville føre til store kostnader med
marginal gevinst, da hele motoren måtte byttes ut,
inklusive feste. Det ble istedet gjennomført enkelte mindremodifikasjoner, som resulterte i bedre
sikkerhet Flyet hadde ikke trykkabin og kunne
derved ikke klatre over dårlig vær, noe som førte
til isingsproblemer.
På tross av disse problemer, ble det med Albatross gjennomført syv års tjeneste uten tap av
fly eller menneskeliv. Dette får stå som endelig
vitnemål for denne flytypens tjeneste i Norge. Til

sammenligning kan det nevnes at Albatrossflyene
fra 1961 til 1969 akkumulerte over 54.000 flytimer,
mot Catalinaens drøye 25.000 timer i perioden
1946 til 1961.
Alle Albatross-fly ble levert til Norge under typebetegnelsen SA-16B-ASW. I 1962 ble det imidlertid gjennomført en omfattende endring og rasjonalisering av slike typebetegnelser innen USAF, US
Navy og US Army. Albatross ble etter dette gitt
betegnelsen HU-16 og de norske flyene HU-16BASW
Behovet for mer effektive fly meldte seg etterhvert som den sovjetiske styrkeoppbygging i nord
tiltok. Nå var det ikke langer muligheter for å få
«gratis» fly og resultatet ble at de 18 Albatrossene
skulle erstattes med bare fem nye Lockheed P-3B
Orion, nå helt finansiert med norske midler. 330
skvadron på Sola skulle nedlegges og all aktivitet
konsentreres innen 333 skvadron med fortsatt
base på Andøya.
Den 1. oktober 1968 ble 330 skvadron nedlagt
og flyene lagret en kort tid, inntil de i januar og
februar ble returnert til USAF i Wiesbaden i VestTyskland.
Våren 1969 ble Albatrossflyene ved 333 skvadron
også etterhvert tatt ut av tjeneste. De fire siste
flyene ble avskrevet av Luftforsvaret den 14. mai

HU-16B Albatross WH-F fra 330 skv

1969. De ble også overført til Wiesbaden. Det var
således 18 fullt brukbare fly Luftforsvaret kunne
avlevere. USAF bestemte derfor at en del av
flyene skulle gis videre til et annet NATO medlem,
nemlig Hellas. Tre ex.-norske fly ble også levert til
det spanske flyvåpen.

Formasjon av HU-16B Albatross WH-G og WH-D

Farger - Merker - Koder
Farger

Koder

Flyene var mulig Ihht amerikansk standard malt i
en gråfarge som var definert til å være Engin gray
eller Aircraft Gray FS 16473 på oversiden (hvor
begge fargene er relativ lik). Det kan derimot virke
som om de norske flyene var malt i fargen Intermediate Blue FS 15164 (Vallejo Model Air 71.299)
Undersiden var malt i hvit eller lys grå på undersiden. Gråfargen på fargebilder varierer mellom
standard grå farge til mer blåaktig utseende. Svart
anti glare felt var påmalt øvre del av nesen foran
cockpit

330 skvadron brukte WH som avdelingskode
mens 333 skvadron brukte KK. I tillegg hadde
hvert fly en individuell bokstav. Farge hvit. Nøyaktig størrelse og plassering er ukjent. Det ser ut
som kodeformen ble endret når rondellen skiftet
form. Bokstavene ser ut til å bli tynnere da rondel
endringen skjedde

Nasjonalitetsmerker
Rondeller på de seks vanlige stedene. Det kan se
ut som i første periode hadde rondellene ikke hvit
ytterkant mens i siste periode ble den hvite ytterkanten påført. Nøyaktig plassering og størrelse er
ukjent

Serienummer
Serienummer var plassert midt på haleflaten med
hvite tall. Størrelse ukjent
Avdelingsmerker
Det ser ut som om begge skvadronene hadde
avdelingsmerke påmalt neseområdet. Se bilde
under

Profiler

HU-16 i fargene til 330 skv. Her med det tidlige skjemaet

HU-16 i fargene til 333 skv. Her med det sene skjemaet. Bokstavkoden har endret rekkefølge

To 3D profiler laget av Jens-Ole Kjølberg

Liste over fly
Grumman SA-16B-ASW Albatross (Fra 1962 gitt ny betegnelse HU-16B-ASW)
Listen er satt sammen av Bjørn Hafsten
SA-16B/ASW var en konvertering av en vanlig SA-16B for anti-ubåtkrigføring. Det første flyet, 51-5300, ble fløyet
fra Grumman, New York, til Fornebu flyplass ved Oslo. Resten av flyene ble levert direkte til Sola flystasjon. Da
flyene ble utfaset av Luftforsvaret ble de returnert til USAF og fløyet av norske mannskaper til Wiesbaden i Tyskland. Herfra ble de distribuert som våpenhjelp til Spania og Hellas.
c/n

USAF
serie
Nummer

Ankom
Norge

Samlet
flytid ved
ankomst

Norske
Kjennetegn

Avskrevet

Samlet
flytid
I Norge

Andre opplysninger

G 183

51-5300

28.09.61

3747:25

KK-A

14.05.69

832:35

Større uhell 18.08.63. Flyet var på en visuell ubåtpatrulje nord for Nordkynhalvøya i lav høyde og gode værforhold. Plutselig slo flyet ned i sjøen, noe
som forårsaket et stort hull på høyre side av skroget. Både flykontrollene
og hydraulikksystemet ble skadd, slik at understellet ikke kunne settes ned.
Ingen av mannskapet ble skadd. KK-A ble fløyet til Andøya flystasjon hvor
mannskapet gjennomførte en vellykket buklanding. Førsteflyger var kaptein
Bodvar Sande, med løytnant Reidar Andersen som andreflyger. Samlet flytid
ved uhellet var 4183:15. Reparasjonene ble ferdige i 1967.
Til Spania. Ser.no. AN.1B-13. Avdelingskjennetegn 221-13. Rapportert
lagret på Moron Air Base, Spania, reservert for museumsformål.

G 138

51-0060

20.11.61

3821:45

KK-B

14.05.69

3209:15

Til Spania Ser.no. AN.1B-9. Avdelingskjennetegn 206-9.

G 155

51-0474

20.11.61

3452:25

KK-C

14.05.69

3388:35

Til Spania. Ser.no. AN.1B-11. Avdelingskjennetegn 221-11.

G 147

51-0068

11.12.61

3039:10

KK-D

23.03.69

3663:00

Til Hellas. Utstilt på Hellenic Air Force Museum på Dekelia Air Base, Tatoi,
Hellas, med ser.no. 1068.

G 162

51-5281

11.12.61

2911:10

KK-E

11.04.69

3050:00

Til Spania. Ser.nr. AN.1B-10. Avdelingskjennetegn 221-10.

G 171

51-5289

04.01.62

2760:40

KK-F

11.04.69

3621:00

Til Hellas. Lagret i Elefsis AB, Hellas

G 164

51-5283

12.01.62

3135:50

KK-G

11.04.69

3354:10

Til Spania. Ser.nr. AN.1B-12. Senere til Hellas.

G 149

51-0070

18.01.62

3255:15

KK-H

23.03.69

2773:00

Til Hellas Lagret Elefsis AB, Greece - 1st ASW Prototype

G 115

51-0040

27.01.62

3436:05

KK-I

14.05.69

3026:00

Til Spania. Ser.nr. AN.1B-8. I dag utstilt ved Museo de Aeronautico y Astronautico ved Madrid.

G-274

51-7204

08.02.62

3128:35

WH-A/
KK-X

27.01.69

3449:00

Til Hellas. Etter utfasing tildelt det greske flymuseet på Tatoi, med ser.no.

G 270

51-7202

09.03.62

2559:35

WH-B

29.01.69

2321:00

Større uhell 09.02.1967. Under landing på Ørland flystasjon efter et rutineoppdrag, kjørte flyet av rullebanen og 83 meter inn på gresset. Havariårsaken
ble antatt å være en våt og glatt rullebane kombinert med kraftig kryssende
vind. Ingen av mannskapet ble skadd. Førstepilot var løytnant Inge Bergmann. Flyets samledde flytid ved uhellet var 4793:45. Til Hellas. Havarerte
der 23.01.92

G 272

51-7203

19.02.62

2905:20

WH-C

27.01.69

3316:00

Til Hellas. Lagret Elefsis AB, Hellas

G 279

51-7207

23.03.62

2826:20

WH-D

12.02.69

3080:00

Til Hellas. Lagret Elefsis AB, Hellas

G-268

51-7201

09.04.62

3315:15

WH-E

27.01.69

3160:00

Til Hellas. Lagret Elefsis AB, Hellas

G 250

51-7190

18.04.62

2246:35

WH-F

29.01.69

3254:00

Til Hellas. Rapportert lagret ved Hellenic Air Force Museum, Dekelia Air
Base, Tatoi, Hellas, med ser.no. 17190.

G 120

51-0044

20.04.62

3905:40

WH-G

12.02.69

3168:00

Til Hellas

G 235

51-7183

28.09.63

3057:50

WH-H

12.02.69

2691:10

Til Hellas. Rapportert lagret ved Hellenic Air Force Museum, Tangara Air
Base, med ser.no. 17183.

G 227

51-7177

01.10.63

3687:30

WH-I

27.01.69

2839:30

Til Hellas. Lagret Elefsis AB, Hellas

17204.

Flyene levert til Hellas ble tildelt 353 Mira Natikis Aeroporiki, stasjonert på Elefsis Air Base nordvest for Aten. I
begynnelsen av 1996 var bare tre fly fortsatt I aktiv tjeneste.

Bilder

HU-16B/ASW Albatross WH-A fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-B fra 330 skv etter en smule uheldig landing på
Ørland flystasjon 09.02.1967

HU-16B/ASW Albatross WH-B fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-B fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-B fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-C fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-C fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-C fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-D fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-D fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-E fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-F fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-F fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-F fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-F fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-F fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-G fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-H fra 330 skv.

HU-16B/ASW Albatross WH-H fra 330 skv.

Ukjent HU-16B/ASW Albatross

HU-16B/ASW Albatross KK-D fra 333 skv. Her med fullt utstrukket MAD boom i halen

HU-16B/ASW Albatross KK-A fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-F fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-B fra 333 skv.

En rekke med HU-16B/ASW Albatross med KK-B fremst fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-C fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-D fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-D fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-D fra 333 skv. Her med fullt utstrukket MAD boom i halen

HU-16B/ASW Albatross KK-D fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-E fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-E fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-E fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-F fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-G fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-G fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-I fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-I fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross KK-B fra 333 skv.

HU-16B/ASW Albatross Tidligere KK-G rett før leveranse til Hellas

HU-16B/ASW Albatross Ser.no 51-7201, tidligere WH-E i gresk tjeneste

HU-16B/ASW Albatross Ser.no 51-7190, tidligere WH-F lagret i Hellas

HU-16B/ASW Albatross med kode 221+10, tidligere KK-E i spansk tjeneste

Teknisk info

Teknisk Info

Snitt tegning av en vanlig Albatross HU-16 B

Type:			
To-motors amfibiefly for anti-ubåtoperasjoner, rekognosering og sjøredningstjen		
			
este, med et mannskap på seks.
Motorer:		
2 X Curtiss-Wright R1820-76B, hver med en ytelse på 1425 hk. ved 2700
			
opm ved take-off. Normalytelse var 1100 hk. i 10300 ft. høyde ved samme turtall.
Radar:			
En AN/APS-88 søkeradar montert i nesekuppelen.
			
En ECM-radar montert i vingen.
Elektronisk utstyr:
En uttrekkbar bom i halen utstyrtmed MAD (Magnetic anomaly detector).
Bevepning:		
Fem utvendige våpenstasjoner under vingene. Fire kunne benyttes som fester
			
for HVAR-raketter, Mk. 43 Model 1 torpedoer, Mk 54 Model 2 dypvannsbomber
			
eller LAU10/A (ZUNI) rakettpakker. Den femte stasjonen ble kun
			
benyttet som feste for søkelys av typen AN/AVQ-2C.
			
Innvendig kunne flyet ta med 30 sonarbøyer eller 21 markeringsbøyer.
Rekkevidde:		
Et vanlig ASW-tokt med 6 timers områdesøk, tillot en aksjonsradius på 425
			
nautiske mil.
Ytelser:		
Toppfart 205 knop. Marsjfart 130 knop. Stallefart 64 knop.
Operasjonshøyde
25000 ft.
			
Flyet kunne ta av på 2000 ft utrustet for ASW-tokt
Vekter:			
Tomvekt 22882 Ibs. Lastet for ASW-tokt 35400 Ibs.
To utvendige tanker med tilsammen 3684 Ibs. drivstoff kunne monteres under vingene.
Dimensjoner:		
Vingespenn 29,5 m. Lengde 19,2 m. Høyde 7,8 m.
Maksimum operasjonstid ved en radius på 200 naut, mil var 13,44 timer.
Maksimum rekkevidde ved transport var 2850 nautiske mil.

Radar

AN/APS 88 var enn lettvektsversjon av AN/APS
80. Den er en analog radar med maksstyke på 45
kW. Den er også en X bånd radar. Radaren produserer to stråler, en tynn på 3,6 grader og en tykkere på 18 grader. Vha to antenner, en i nesen og
en i halen, gav den nesten 360 grader søkeområde.
Rotasjonen på antenne har en hastighet på seks til
tolv runder pr minutt
I tillegg var flyet utrustet med en ECM radar montert under vingen. Denne har som hovedoppgave å

forstyrre inngående radar signaler eller offensivt å
jamme motstanderens radiosignaler
MAD boom i halen
MAD ( magnetic anomaly detector ) er et søkeapperat som måler variasjoner i jorden magnetiske
felt. Den kan derfor oppdage ubåter som forstyrrer
dette. Rekkevidden var relativ kort, så flyet måtte
være relativt nær overflaten

Motor

Curtiss-Wright R1820-76B
R-1820 motoren var en videreutvikling av Wright
P-2 som har sine aner tilbake til 1925. R-1820
hadde store forbedringer og større ytelse og
produksjon startet i 1931. Den forble i produksjon
frem til midten av 1950 tallet. Produsert av en
rekke fabrikker under lisens og brukt på en rekke
kjente fly. I tillegg ble den brukt i Sherman stridsvognen under andre verdenskrig
R-1820-76B versjonen hadde en ytelse på 1425
hk
Type: Ni cylinder, enkelrekke, supercharged luftkjølt stjernemotor
Lengde: 1,21 m
Diameter: 1.38 m
Vekt (tørr): 537 kg
Drivstoff: 87 oktan bensin

Hjulbrønnen til en av Albatrossene som står lagret i Hellas

Vedlikehold av Albatrossene

Fire bilder som viser cockpit detaljer av Albatrossene som står lagret i Hellas

To bilder som viser detaljer av Albatrossene som står lagret i Hellas

Modeller
1/144

RVHP HU-16B/ASW Albatross

A modell SHU-16B/ASW Albatross

Konverteringssett for Monogram sin HU-16 B.
Dette settet finnes i flere varianter med forskjellige
decaler. Se scalmates.com for variasjoner
Første gang utgitt i 2001. Ukjent mht form og
detaljer

Det finnes også flere resin modeller i denne skalaen. Se scalmates.com for muligheter

1/72

1/48

Det finnes ingen ferdige modeller av HU-16B/
ASW Albatross i plast. Men man kan bruke en
HU-16 B modelle og konvertere den til riktig
modell

RVHP Grumman HU-16B/ASW Albatros

Monogram HU-16 B Albatross
Første gang utgitt i 1957. Grei form. Noen grove
detaljer. Opphøyde panellinjer. Utgitt mange
ganger senere, også av Revell
Kan brukes som basismodell for konverteringssett

Dette er et resin sett som har god form og brukbare detaljer. Utgitt som et sett med norske decaler
og ett sett med amerikanske decaler. Kan være
vanskelig å få fatt i

Decaler
Ingen norske decaler er gitt ut til dette flyet. De
decalene som følger med settene er ofte feil. Spesiellt rondellen

Fire bilder av en norsk HU-16B/ASW bygget av en ukjent engelskmann vha Monogram sin 1/72
HU-16B og ASW resin konverteringssett fra RVHP. Norske decaler følger med konverteringssettet.
Rondellene derimot er (som vanlig) en tanke feil

Fire bilder av en norsk HU-16B/ASW bygget av Espen Eriksen vha Monogram sin 1/72 HU-16B og
ASW resin konverteringssett fra RVHP.
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