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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.  
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:

   Steinar Sævdal    Info
   Per Einar Jensen    Info

 

 

Bergen mars  2021
Olve Dybvig

odybvig@online.no
Mob 920 33 502
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Bakgrunn UH-1B

Første flyvning med XH-4O utenfor Bell sin fabrikk ved Fort Worth. Pilot var Chief Test Pilot Floyd Carlson.
            Foto: Wikipedia

I 1954 lanserte US Army en konkurranse for et 
nytt helikopter som kunne erstatte daværende 
helikopterflåte. Datiden maskiner brukte stempel-
motor som drivkilde. For å få nok krefter i maski-
nen måtte motoren være stor. Dette gav en del 
ulemper mht vekt, størrelse og rekkevidde. De 
nye turbin motorene som var under utvikling viste 
lovende resultater. Mindre størrelse og høy effekt.
Bell fabrikken var i samarbeid med Avro Lycoming 
Company som hadde utviklet en turbin motor som 
var nettopp liten og gav stor effekt. Motoren var 
egentlig en videreutvikling av en tysk motor som 
var utviklet under krigen. Denne T53 motoren gav 
en effekt på 700 hk og var mindre enn motoren 
som satt i Bell 47 og bare gav 200 hk. 

Bell og Lycoming utviklet sammen helikopteret 
XH-40. Dette helikopteret vant konkurransen. 
Etter en del testing av forskjellige prototyper ble 
UH-1A satt i produksjon for Hæren. Denne med 
en motor som kunne yte 770 hk

I 1959 begynte fabrikken å jobbe med UH-1B. en 
forbedring med en motor som ytet 960hk (T35-
5) og 1100 hk (T35-11). På grunn av den økte 
kraften ble rotorsystemet redesignet. Maskinen 
kunne nå løfte det dobbelte av prototypen XH-40. 
Maskinen kunne også bære våpen og en rekke 
konfigurasjoner ble utprøvd. Dette førte til en ny 
doktrine i luftbårne operasjoner. Ny taktikk ble in-
narbeidet.

Den nye kraftige motoren på 1100 hk ble hoved-
sakelig brukt på D modellen som hadde en større 
cabin som kunne ta flere personell med. UH-1 
fantes nå i to varianter: Kort cabin og lang cabin.

Når UH-1B modellen var lastet med våpensys-
temer ble den så tung at den ikke kunne ta noe 
særlig ekstra last samt at den ble noe langsom-
mere en UH-1D modellen den skulle beskytte. 
Derfor ble UH-1C modellen utviklet, som var 
tiltenkt som kun våpenbærer. Denne hadde kraft-
ige motor (T53-11) og rotoren ble erstattet med 
en forbedret versjon. Rotorbladene var også noe 
bredere og lengre. C modellen var lettere å fly 
enn B modellen.

UH-1E var mer eller mindre lik C modellen og var 
laget for US Marines

UH-1F var lik B modellen men med lengre ro-
torblader og en 1000 hk motor. Laget for US Air 
Force

UH-1K var en SAR maskin bygget for US Navy. 
En forbedret B modell

UH-1M var en maskin spesielt for våpenbruk om 
natten

UH-1N var Bells første forsøk på å montere to 
motorer på UH-1 serien. Også kalt Twin Huey

Bell 204 var sivilversjonen av UH-1B
Bell 205 var sivilversjonen av UH-1D
Bell 212 var sivilversjonen av UH-1N
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UH-1B i Norge

På begynnelsen av 60 tallet ønsket Luftforsvaret
å finne erstatninger for Sikorsky H-19D og Bell 47. 
I 1962 ble det bestemt å satse på Bell UH-1B som 
middelstungt helikopter og Alouette II som lett he-
likopter. USA tilbød seg å levere et antall UH-1B 
som våpenhjelp (Military Assistance Programme). 
Dette var økonomisk gunstig for Norge og pla-
nene for Alouette II ble stanset. Hovedoppgaven 
til de norske UH-1B skulle være å fly støtte opp-
drag for Hæren. 
Til sammen 12 UH-1B ble levert fra 1963 til 1965. 
1 januar 1964 ble 339 skvadron gjenopprettet 
med base Bardufoss og ble nå en ren helikop-
terskvadron. Avdelingen fikk skvadronkode SI-, 
senere ble de tre siste sifre i militært serienummer 
brukt (eks. SN 60-3580 SI-I ble “580”.)
I årene 1966-1976 ble ytterligere 25 brukte UH-1B 
anskaffet fra USA, denne gang finansiert av Nor-
ske midler. De nyopprettede 719 skvadron i Bodø 
(XJ-) og 720 skvadron på Gardermoen (JT-), 
kunne nå etter hvert motta UH-1B. De resterende 
H-19D og Bell 47 ble etter hvert faset ut. 
Den viktigste oppgaven til UH-1B var taktisk 
transportstøtte for Hæren. Helikoptrene ble også 
i utstrakt grad brukt til redningsoppdrag og de 
fleste fikk montert redningsheis. 
I perioder hadde 339 detasjementer i Bodø og på 
Kirkenes. Tilsvarende for 720 skvadron på Sola 
og Ørland.
Fra 3. april 1978 til 28. juli 1979 var en norsk 
helikopteravdeling tilknyttet FN styrkene i Libanon 
med base i Nauru. Avdelingen fikk navnet Heli 
ving/Unifil. Oppsetning seks flygere, fem maskin-

ister og fire UH-1B. Avdelingen led et alvorlig
tap 3. februar 1979 da “2086” fløy inn i ledninger 
og totalhavarerte. Alle de fire om bord omkom.
Tre UH-1B ble spesielt utpekt til bruk til grensepa-
truljering mot Sovjet. De fikk montert UHF radioer.

De forskjellige UH-1B som ble brukt hadde litt 
forskjellig antenne- konfigurasjon, noen maskiner 
hadde en hale som var litt annerledes enn de 
andre. Egentlig en C modell hale. Halen var vridd 
mot venstre, noe som gjør at pilotene ikke trengte 
å gi så mye sideforskyving på pedalene under av-
gang og landing. Lyset i halen ble på maskinene 
med vridd hale flyttet ned fra selve halefinnen til 
et lys på hver side av bakre del av hale bommen. 
Noen maskiner hadde ”VHF-homing”-antenner 
fremme på nesen, mens andre hadde disse som 
en bøyle oppe på taket på kabinen. Alle maski-
nene fikk imidlertid UHF antenner fremme rett 
foran glasset til cockpiten. I tillegg ble det montert 
nødpeilesendere på alle maskinene

UH-1B nærmet seg etter hvert slutten av teknisk 
levealder og typen ble faset ut i 1989-90. Ni 
helikoptre var havarert med tap av til sammen 
syv mannskaper. De Helikoptrene som kom som 
våpenhjelp var amerikansk eiendom og ble return-
ert til USA (11 stk.). 15 norskeide fikk forskjellige 
skjebner. Tre UH-1B ble utstilt på museum: Gard-
ermoen, Sola og Bodø

UH-1B Ser.no. 994 med farger og merking i fra sent i tjenesteperioden
            Foto: RNoAF Kjeller
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Sommeren 1963 mottok 
Forsvaret 4 stk helikopter 
av typen UH-1B, sivil beteg-
nelse Bell 204B. Helikop-
trene ble sendt til Norge som 
et ledd i det amerikanske 
våpenhjelpprogrammet, og 
var beregnet på Hæren. 
Etter mye uenighet mel-
lom Hæren og Luftforsvaret 
om hvordan helikoptrene 

organisasjonsmessig skulle plasseres fastsatte 
Forsvarsdepartementet i skriv av 2 juni 1961 
at helikoptertjenesten skulle organiseres i et 
“POOL”-system underlagt Luftforsvaret.
Skvadronens primærrolle skulle være å utføre 
støtteoppdrag for Hæren med hovedvekt lagt på:

- Taktiske transporter av tropper og forsyninger
- Evakuering av syke og sårede
- Rekognoserings- og liaisonoppdrag

På det tidspunkt Norge mottok helikoptrene, var 
det ingen her i landet som var utsjekket på denne 
typen. Derfor ble flygere både fra Hæren og Luft-
forsvaret og teknisk personell sendt over til USA 
for opplæring og utsjekk på helikoptrene. Det var 
bestemt at helikoptrene skulle ha samme beset-
ningsoppsett som amerikanerne brukte, en flyger
og en maskinist.
Maskinene sto i mellomtiden lagret på Torp flys-
tasjon. Det var i tillegg til de 4 helikoptrene som 
allerede var levert, lovet 4 fly til. Så våpenhjelp 

339 skvadron 1964 - 1987

programmet omfattet i alt 8 helikoptre av typen  
UH-1B. De fire siste var lovet levert sommeren/
høsten 1964 og alle maskinene var fabrikknye.
Flygere og teknisk personell kom tilbake fra ut-
danningen i USA november/desember 1963.

De nye maskinene skulle settes opp som Norges 
første rene helikopterskvadron. Skvadronen 
skulle hete 339 skvadron, da jagerskvadronen 
339 hadde blitt nedlagt 1 sep 1963. Den hadde 
da bare vært nedlagt i 4 måneder. Det ble be-
stemt at den nye skvadronen skulle etableres på 
Bardufoss fra og med 15 jan 1964. Major Arne 
Klette ble utnevnt som skvadronssjef for den nye 
skvadronen. Bardufoss flystasjon hadde hittil bare 
vært benyttet av detasjerende skvadroner.
Den lå strategisk gunstig til, da det var ment at 
Brigaden i Nord-Norge skulle benytte seg mest av 
helikoptrene.

Før skvadronen skulle settes opp på Bardufoss 
måtte alle mannskaper gjennom et standardi-
seringsprogram og utføre trening under norske 
forhold. Dette skulle foregå på Torp og Rygge fly-
stasjoner. Som en hjelp til dette standardiserings- 
og treningsprogram hadde de norske guttene fått 
med seg en spesialist, M/Sgt William Jackson fra 
Carolina. Han skulle også være med den første 
tiden på Bardufoss
Straks før avreisen nordover til Bardufoss, ble det 
holdt en demonstrasjon av de nye helikoptrene for 
Østfoldpressen på Rygge flystasjon. Maskinene 
vakte stor oppsikt grunnet lasteevne, hastighet og 

UH-1B SI-M i fargene til 339 skvadron
            Foto: RNoAF Kjeller
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veiforbindelsen mellom Storjord og Olsborg. Dette 
innebar at 38 skolebarn fra Storjord var forhin-
dret fra å komme til skolen som lå på Olsborg, 
en veistrekning på ca 8,5 km. 339 skvadronen 
trådte støttende til og påtok seg å fly barna til og 
fra skolen så lenge veien var ufarbar. Flygingen 
pågikk i ca uke og var et meget populært innslag.
Til øvelse “Barfrost”, høsten 1964, hadde 
skvadronen mottatt de siste 4 helikoptrene som 
våpenhjelpprogrammet omfattet. Skvadronen var 
nå blitt operativ, og hadde en flypark på 8 maski-
ner. De fire nye maskinene var:

63-13086:SI-E, 63-13087:SI-F, 63-13088:SI-G, 
63-13089:Sl-H.

Helikopter var ikke noe vanlig syn i Nord-Norge 
på denne tid, så det var meget populært om et 
fly dukket opp i en bygd. Folk gikk gjerne mann 
av huse for å se på dette nye som dukket opp. 
Skvadronen ble meget populær blant de sivile for 
sine ambulanseoppdrag og laste- og løfteoppdrag
for fylke, kommune og sivile bedrifter.
Alle var kanskje ikke like fornøyde, noe en 
regning fra Troms Fylkes Kraftforsyning viser. 
Skvadronen mottok i juni 1965 en regning påly-
dende kr 629,- for reparasjon av skade påført 
høyspentlinjen ved Karlstad
Skvadronens årlige faste arbeidsoppgaver var 
som følger:

- Delta i alle større øvelser i Nord-Norge
- Fly årlig flere tusen soldater
- Delta i redningsaksjoner og ambulanseoppdrag
- Grenseflyginger
- Detasjementer
- Flyging av flere hundre tonn last og utstyr
- Gjennomføre skvadronens eget treningsprogram
- Flyging av VIP
- Beredskapstjeneste hele året

I 1966 kjøpte Forsvaret ytterligere fire UH-1B 
helikopteret. Disse fire nye maskinene var like de 
8 andre bortsett fra at de var utstyrt med større 
brennstofftanker. De 8 første hadde tanker på 635 
liter, mens de 4 nye hadde 915 liters tanker. Dette 
gjorde at de nye flyene fikk en større aksjonsra-
dius enn de 8 andre

En av skvadronens aller største bragder opp 
gjennom tidene sto kaptein Torstein Hamborg, 
løytnant Steinar Fredriksen, stabssersjant Asb-
jørn Olavsen og sersjant Ole M Tuset for, lørdag 
2 des 1966, Det var tidligere kommet melding fra 
Hopen om at stuert Kåre Eriksen lå dødssyk på 

“range” samt at de var landets første helikopteret 
utstyrt for instrumentf1yging. Avisreferater fra 
den tiden tyder på at man ikke var helt enige om 
maskinenes laste- og løfteevne. En avis skriver
11 soldater med full oppakning pluss to manns 
besetning og 1500 kg som underhengene last. En 
annen har 9 soldater med fullt utstyr pluss beset-
ning. En tredje har 9 mann inklusive besetning. 
Dette skriver seg fra en del misforståelser, samt 
de amerikanske standardene hvor de brukte 7 
mann med lett stridspakning pluss besetning på 2 
mann. Men i Norge flyes det med
5 soldater med feltutstyr pluss 2 manns beset-
ning, samt en løfteevne på 1250 kg for underhen-
gene last.
Turen nordover til Bardufoss startet rett over nyt-
tår 1964. Det var beregnet ca 2 i døgn på turen 
nordover, men værgudene var ikke vennlige mot 
den nystartede skvadron på sin tur mot hjem-
mebasen. Turen tok en hel uke. Blant annet kan 
nevnes 2 døgns opphold i Brønnøysund, et døgn i
Bodø samt et lengre opphold på Fiskeøya i Tjeld-
sundet.
Skvadronen ankom så Bardufoss 16 jan 1964.
Da skvadronen overtok skvadronsbetegnelsen 
339, overtok den også “ca11 signet” Hocus samt 
kjenningsbokstavene “SI” - De fire første helikop-
trene fikk da følgende kjenningsbokstaver:

62-1993:SI-A/ 62-1994 : SI-B, 62-1995 : SI-C og
62-1996:SI-D.

Da helikoptrene kom til landet og det ble be-
stemt at de skulle stasjoneres på Bardufoss, 
lanserte nord-norske aviser ideen om at flyene og 
skvadronen skulle brukes som tilbringertjeneste til 
Bardufoss flyplass fra Tromsø, Narvik og Harstad, 
slik at de reisende med fly fra eller til Bardufoss 
slapp å sitte og humpe på en buss samt at de 
sparte tid. Dette ble bestemt avslått av sjef Bardu-
foss flystasjon, oberst Odd Jønsberg.
Viktigheten ved bruk av helikoptrene til militære 
formal i Nord-Norge hadde man sett tidligere, da 
amerikanske helikopteravdelinger hadde vært 
med på øvelser
Skvadronen skulle ikke være operativ på Bardu-
foss før 1 jul 1964, så det første halve året gikk 
med til trening og standardisering under de nye 
forholdene. Selv om skvadronen. ikke var op-
erativ deltok den i en del troppeløft under øvelse 
“Kald Vinter” 1964 sammens med en amerikansk 
skvadron
Våren 1964, nærmere bestemt 22 apr, startet 
skvadronen med noe utenom det vanlige. På 
grunn av vårløsningen gikk flere av veiene i 
kommunen nærmest i oppløsning, Særlig ille var 

6



Kirkenes. Det ble også innkjøpt et eget helikopter 
for dette formålet, nemlig 420. Detasjementet har 
vært opprettholdt kontinuerlig siden 1974 og er et 
forholdsvis populært avbrekk i den daglige tjen-
esten. Fra en litt kummerlig tilværelse på
et rom på brakka ved GSV samt administra-
tiv forpleining, har nå detasjementet fått egen 
leilighet til rådighet, oppvarmet lys hangar for he-
likopteret samt fullt kosttillegg for detasjementets 
varighet. Besetningen ligger på Kirkenes en uke 
av gangen, men trekkes ned til Bardufoss i jule og 
påskehøytidene

Rundt påsketider i 1978 ble situasjonen spent i 
Midtøsten, og FN besluttet å sende en fredsbeva-
rende styrke til området Israel - Libanon. Blant 
unnet skulle Norge sende en kontingent nedover 
og i denne kontingenten skulle inngå en helikop-
terving bestående av fire helikopter m/personel1»
Det  ble hektisk aktivitet for å samle sammen folk 
til vingen og for å klargjøre utstyret.
720 skvadron på Rygge som hadde FN-forplik-
telse, hadde ansvaret for å skaffe utstyret til veie. 
Som første sjef for helivingen ble beordret Major 
Hans Haug, daværende sjef 339 skv. Basen ble 
opprettet i Naqura i syd Libanon med primærop-
pgave ambulanse/sykeevakuering, postflyging,
1iaisonoppdrag og personell transport.
Kaptein Svein Danielsen, daværende NK 339 skv 
avløste Major Hans Haug som sjef Helivingen. 
Ellers deltok i tillegg 3 flygere og 1 maskinist fra 
skvadronen før engasjementet ble avviklet i 1979.

Det er særlig ambulanseflyging som gjør 
skvadronen mest bemerket blant de sivile, 339 
skvadron har hatt ambulansetransporter fra de 
fleste steder i Nord-Norge opp gjennom
årene, og faktisk også fra Sverige og Finland. I 
mars måned i jubileumsåret 1981 har skvadronen 
utført 1211 ambulanse og søksoppdrag. Vær-
gudene er ikke alltid like medgjørlige, når det 
gjelder helikopter flyging i Nord-Norge. Det har 
blitt mang en ufrivillig overnatting på grunn av dår-
lig vær. Det har også vært mang en forskrekket
bilist i Troms fylke som har oppdaget at han har et
helikopter liggende nesten helt oppi støtfangeren 
bak, da baklysene var eneste referansepunkt til 
bakken.
Skvadronen har heller ikke klart seg helt uten 
uhell, men det har heldigvis for det meste dreidd 
seg om større eller mindre materielle skader. Det 
har ofte sett skummelt ut med avrevne halebom-
mer og transmisjon

ishavsøya.
Eneste mulighet til å få hentet han på denne tiden 
av året var ved hjelp av helikopter. Skvadronen 
fikk en stri tørn med å klargjøre en maskin på 
kort varsel, Oppsynsskipet “Nornen”, som lå ved 
kai i Hammerfest, skulle frakte helikopteret så 
nær Hopen som det lot seg gjøre på grunn av 
drivisen. Man måtte komme så nært som 70NM 
for at det skulle rekke med brennstoff tur-retur. 
Her skulle en Albatross fra 333 skvadronen på 
Andøya komme og lede helikopteret inn til Hopen. 
Prøvelandinger var på forhånd foretatt på heikop-
terplattformen på “Nornen”. Den var liten men det 
gikk akkurat. Halen på helikopteret stakk ut over 
skutesiden, derfor måtte hovedrotoren avmon-
teres så helikopteret ikke tippet over bord i tilfelle 
det ble høy sjø på turen nordover. 100 NM av 
Hopen kom Nornen inn i tett is og tåke. Senere 
fredag 1 des kom i tillegg stormvarsel. Det ble 
da bestemt at redningsaksjonen måtte settes inn 
før stormen brøt ut. Albatrossen fra Andøya ble 
budsendt og Tuset og Olavsen gikk i gang med 
å montere hovedrotoren på helikopteret. Kl 0700 
Lørdag 2 des hadde “Nomen” presset seg innen-
for 70NM av Hopen, hovedrotoren var montert på 
helikopteret og
Albatrossen lå og sirklet over dem- Kl 0715 tok 
flyet av fra dekket og begynte turen innover mot 
Hopen, ledet av Albatrossen. Tett tåke og stum-
mende mørke gjorde at de måtte fly i et sjikt mel-
lom tåkelagene i 1300-1500 fot.
Det var ren instrumentflyging hele vegen fra 
“Nornen” til Hopen. Dramatikk oppstod et par 
ganger da Hamborg mistet kontakten med Alba-
trossen. Men ved hjelp av radiokontakt og Alba-
trossens radar og landings lys fikk de på ny visuell 
kontakt. Landingen på værstasjonen på Hopen 
var også et problem. Her måtte foretas en instru-
mentlanding. Etter tredje forsøk på en skygjen-
nomgang lyktes det å komme ned. Pasienten ble 
brakt ombord, og medbrakt “fuel” på jerrykan-
ner ble helt på maskinen for å være sikker på at 
det var nok drivstoff for tilbaketuren til “Nomen”. 
Over skylaget ventet Albatrossen og turen tilbake 
gikk forholdsvis greit. Landingen på “Nomen” ble 
vanskeliggjort ved at båten slingret veldig. Båten 
ble så lagt opp mot vinden og landingen gikk 
greit. Helikopteret ble surret fast til helikopter-
plattformen og turen hjem begynte. Dette var en 
flygerbragd av de helt store utført av skvadronens 
personell, og kaptein Hamborg mottok da også 
kongens Fortjenestemedalje for sin innsats

I KOMLUFTNORDs ops ordre nr 11/74 ble det 
bestemt opprettet fast helikopterdetasjement på 
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Knut Aage

En spesiell hendelse for skvadronen skjedde 
mandag 21 jan 1980. Kl 1920 om kvelden ble 
beredskapshelikopteret utkalt for en ambulansetur 
fra Finnsnes til Tromsø. Pasienten var en fø-
dende kvinne. Besetningen, flyger Knut Hustad og 
maskinist Aage Leinhardt hentet pasient Jorunn 
Hansen og jordmor Olga Martinsen ved helsesen-
teret på Finnsnes. Det ble gitt beskjed om at det 
hastet, og det skulle vise seg å være helt riktig. 
rett før landing utenfor sykehuset på Tromsø fødte 
Jorunn Hansen en velskapt gutt. Gutten ble straks 
adoptert som skvadronens maskot, og foreldrene 
døpte gutten Knut-Aage Hansen etter flyger og 
maskinist. Skvadronen kunne jo ikke være dår-
ligere, så helikopteret 087 ble døpt Knut-Aage.
Det skulle ikke gå mer enn halvannet år før neste-
mann meldte sin ankomst ombord. Denne gangen 
var det Ellinor Lorentzen som fødte en velskapt 
jente på tur fra Birtavarre
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UH-1B 854 ved 339 skvadron. Avdelingen har begynt å få nye Bell 412 helikoptre

           Foto: Steinar Sævdal



og de påfølgende ni UH-IB 339 skvadron
mottok fram til 1968 var alle finansiert av det 
amerikanske våpenhjelpprogrammet.
I september 1966 ble to av de fire maskinene med 
lengre rekkevidde 339 skvadron hadde mottatt i 
juli overført til 719 skvadron. De to helikoptrene 
var da påmalt kjenningsbokstavene til 339 skvad-
ron: SI-K (65-12855) og SI-L (65-12856). I januar 
1967 ble den tredje longrange-maskinen, SI-I (65-
12853), overført til 719 skvadron og den fjerde og 
siste, SI-J 65-12854), i august 1967.
I januar/februar 1967 tok 719 skvadron farvel med 
de to gjenværende Sikorskyene. HA-B ble fløyet 
til Kjevik for bruk som instruksjonsmateriell, mens 
HA-D ble fløyet til Gardermoen for utfasing og 
salg sammen med HA-C. De ble begge solgt til 
USA.
Først i august 1967, nesten ett år etter at de 
første Bell helikoptrene ble mottatt, fikk alle de fire 
helikoptrene påmalt X/- kjenningsbokstavene til 
719 skvadron.
Med innføringen av Bell UH-1B økte antall ambu-
lanseoppdrag
for 719 skvadron kraftig. 719 skvadron hadde som 
den tidligere Støttevingen fortsatt 24 timers ambu-
lanseberedskap. I tillegg til ambulanseberedskap, 
hadde helikoptrene selvfølgelig også rednings-

719 skvadron 1966 - 1990

UH-1B XJ-C i fargene til 719 skvadron
             Foto: FRM

Da 719 skvadron offisielt 
ble opprettet 1. januar 1966, 
var dette i realiteten bare 
en navne- og statusendring 
for 7193 støtteving/ LKN. 
Skvadronen fikk det velfortjen-
te mottoet (Vilje og mot), og et 
skvadronsmerke med vikingsk-
jold, vikingsverd, vikingsøks og 
vikinghjelm som motiv.

Kaptein fens Erik Normann, som til da hadde vært 
sjef for Støttevingen, ble fra l. januar første sjef for 
719 skvadron. Statusendringen fra støtteving til 
skvadron skapte den første tiden også en god del 
forvirring. Det kom ingen klar offisiell melding til 
avdelingen om at den nå het 719 skvadron.
Avdelingen fikk heller ikke noen klar melding 
om at den ville få nytt materiell. Et av Sikorsky-
helikoptrene hadde allerede stått på bakken i lang 
tid, og det var stor mangel på deler til det ene 
helikopteret som fortsatt var i drift.

Situasjonen ble etterhvert bedre. Det ble snart 
kjent at 719 skvadron ville få nye Bell UH-1B 
Iroquois til erstatning for de utslitte Sikorskyene. 
Luftforsvarets første fire Bell UH-1 helikoptre
hadde kommet til Norge allerede i juni 1963, men 
ble ikke tatt i bruk før 339 skvadron ble gjenop-
prettet på Bardufoss i januar 1964. De fire første 
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derfor å søke seg til den nye 330 skv. Dette førte 
til store personellproblemer for 719 i 1972173, da
mange fra skvadronen ble tilbeordret 330 skv.
Fra 25. april 1973 var 330 skvadron operativ med 
hovedkvarter i Bodø, B ving på Banak, C ving på 
Ørland og D-ving på Sola. Første sjef 330 skvad-
ron var major Gunnar Nilsen, velkjent fra 719
skvadrons forhistorie. 330 skvadron A-ving i Bodø 
overtok da den generelle ambulanse- og red-
ningsberedskap som 719 skvadron til da hadde 
hatt i Nordland. Den militære redningsbereds-
kapen ble
imidlertid beholdt av 719 skvadron. Dette re-
duserte naturlig nok arbeidsbyrden dramatisk 
for 719 skvadron. Antall Bell-helikoptre ved 719 
skvadron bie derfor redusert fra fire til to fra april 
1973. Men opp gjennom årene viste det seg at 
helikoptrene ved 719 skvadron ved flere anled-
ninger måtte tre støttende til når det oppstod 
tekniske problemer på Sea King.
Luftforsvaret avskaffet skvadronskodene fra 1. 
september 1972. Dette medførte at XJ-kodene ble 
fjernet fra Bell-helikoptrene ved 719 skvadron og 
erstattet med de tre eller fire siste sifrene i flyenes 
serienummer.
1974 var et år preget av endel uhell med Bell UH- 
1B. At et uhell kommer sjelden alene ble til fulle 
bevist. Det første uhellet skjedde den24. april da 
855 ble skadet under autorotasjon på Straumøya.
Det andre uhellet skjedde også på Straumøya, da 
856 ble skadet under landingsøvelser 15. august. 
Det tredje og største uhellet skjedde 4. september 
da 855 totalhavarerte under landing på fjellet
Fjærkjerringa på Kjerringøy, bare en uke etter at 
helikopteret hadde kommet tilbake til Bodø etter 
reparasjon på Kjeller etter uhellet i april.
I april fikk Luftforsvaret i oppdrag å støtte FN-
styrken UNIFIL i Libanon med ambulanse- og 
transportflygninger. Fire Bell UH-1B ble sendt til 
Libanon. Helikoptrene og mannskapene kom
hovedsakelig fra 720 og 339 skvadron. Fra 719 
skvadron reiste skvadronssjefen major |an Einar 
Jansen og maskinist løytnant Kjell
Edgar Ruud. Dessverre omkom Ruud sammen 
med alle de ombordværende, da et av helikop-
trene den 3. februar 1979 fløy inn i er luftspenn 
under et ambulanseoppdrag. Den norske helikop-
terstyrken
ble trukket tilbake fra Libanon et par måneder 
senere på grunn av mannskapsmangel.
Utover 1980-årene var det stadig stor usikkerhet 
når det gjaldt framtiden til helikopterdelen ved 719 
skvadron. Under utarbeidingen av forsvarspro-
grammet for 1984/88, ble det i Stortingsmelding
nr.74 (1982183) foreslått at bare en skvadron 

beredskap for jagerflyene og ellers som oppgave 
å fly diverse transportoppdrag. I krigstid ville 
helikoptrene ha som oppgave å fly støtteoppdrag 
for Luftvernartilleriet (LVA) i Bodin leir og bl.a.
fly observasjonsposter ut i terrenget.
Avdelingens gamle DHC-3 Otter fly ble byttet ut 
med fire nye DHC-6 Twin Ottere i 1967
Innsatsviljen og motivasjonen i avdelingen var 
stor, og en kunne ofte lese i avisene om ambulan-
seoppdrag, redningsoppdrag og ettersøkninger
helikoptrene hadde deltatt i. Helikoptrene var ofte 
til nytte for samfunnet forøvrig, noe som var med 
på å gi skvadronen en høy stjerne i lokalmiljøet. 
Oppdragene kunne spenne fra saueleiting og
transport av mat til innesnødde grender, til søk 
etter bankranere, savnede personer osv.
Forliset til MF Skageraft i september 1966 ble 
det imidlertid klart at Bell UH-IB redningshelikop-
trene i Norge hadde klare begrensninger i rek-
kevidde og kapasitet. Under redningsaksjonen 
hadde danske Sikorsly 5-61 helikoptre reddet et 
stort antall passasjerer fra det synkende skipet, 
uten at Norge hadde noen helikoptre som hadde 
kapasitet til å hjelpe. Dette åpnet folks øyne for 
behovet
for helikopterredningstjeneste. Avisene krevde at 
den norske redningstjenesten måtte få helikoptre 
med kapasiteter tilsvarende de danske. Myn-
dighetene satte ganske raskt ned et utvalg som 
skulle vurdere de forskjellige helikoptertypene på 
markedet. Justisdepartementet bestilte i novem-
ber 1969 tre Westland Sea King. Året etter ble 
ordren økt til 10. Disse helikoptrene skulle oper-
eres av Luft forsvaret.
Som en midlertidig løsning ble det anskaffet 8 
Agusta redningsheiser til en del av Bell UH-lB 
helikoptrene som nettopp var anskaffet til hær 
formåI. De første ble installert i januar 1967. He-
likoptrene ved 7l9 skvadron ble også malt day-glo 
på dører osv. for å gjøre dem lettere å se som 
redningshelikoptre. 339 skvadron hadde først og 
fremst militære oppgaver for Hæren, men fikk 
etter hvert mange sivile oppdrag i form av am-
bulanse- og redningsoppdrag. Også flere av 339 
skvadrons og 720 skvadrons helikoptre ble etter
hvert utstyrt med redningsheiser.
Det ble selvfølgelig spekulert fra7l9 skvadrons 
side om de ville bli tildelt noen av de nye Sea 
King-helikoptrene. I stedet ble det bestemt at 330 
skvadron skulle gjenopprettes for dette formålet.
Dette skulle likevel få endel følger for 719 skvad-
ron. Det var naturlig nok behov for en god del 
flygere og teknikere for å gjenopprette 330 
skvadronen. Mange flygere og teknikere ved 719 
fant de nye helikoptrene utfordrende og valgte 
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et Bell 412SP helikopter fra 339 skvadron og 
samtidig ble Bell UH-lB satt på bakken. UH-1B ble 
utover sommeren likevel frigitt for treningsflyging 
før fergeflygingene til Horten i september.

skulle stå for transportflygingene i Forsvaret, og 
at Twin Otterne således skulle legges under 335 
skvadron som en ving. Videre ble det foreslått at
alle Bell UH-18 helikoptrene skulle legges under 
339 skv. Detasjementer fra 339 skvadron skulle 
erstatte helikoptrene til 719 skvadron i Bodø og 
720 skvadron på Rygge. Disse endringene ble 
aldri vedtatt.
UH- 1B nærmet seg også slutten av teknisk 
levealder. Luftforsvarets helikopterutvalg ble 
derfor satt ned for å vurdere aktuelle helikopter-
typer til erstatning for UH-1B. Aerospatiale 332 
Super Puma, Bell UH- I H og Bell 412 var blant 
de typene som ble vurdert. I 1982 la utvalget 
fram forslag om kjøp av 6 Super Puma helikoptre. 
Dette
forslaget ble raskt skrinlagt på grunn av den 
høye enhetsprisen per helikopter, noe som ville 
gi få helikoptre. Samtidig arbeidet Bell Helikopter 
Textron videre med forbedringer av det Bell 412, 
et to-motors turbinhelikopter. Til slutt falt Luftfors-
varets valg på den forbedrete utgaven 412SP 
Arapaho, som hadde noe større drivstoftkapasitet 
og mindre vibrasjoner.
I 1986 kom den endelige meldingen om at utfasin-
gen av Bell UH-1B skulle starte. I planene 1å det 
som nevnt at 720 skvadron og helikopteravdelin-
gen ved 719 skvadron skulle legges ned. Dette
skapte kraftige reaksjoner både hos 720 og 719 
skvadron. Gode lobbyister klarte imidlertid å hin-
dre at 720 skvadron ble lagt ned. I stedet ble det i 
januar 1987 bestilt ytterligere sju Bell 4l2SP for
opprettholdelse av 720 skvadron. Det første ble 
offisielt overlevert til 720 skvadron i september 
1989.
Framtiden til helikopteravdelingen ved 719 skvad-
ron var imidlertid mer uklar. Det som var klart 
var at Bell UH-1B helikoptrene skulle utfases og 
settes på bakken fra 1. mai 1990. Mange rykter
svirret. Ville skvadronen få tildelt 412-helikoptre? 
Ville vi få et 339 skvadron detasjement i Bodø?
I mellomtiden hadde avdelingen en rekke oppdrag 
både med UH-B og Twin Otter under utprøving av 
Penguin rakettene og senere Naval Strike Missile 
(NSM). Senere på 1980-tallet ble også Bell UH- 
18 fra 719 skvadron brukt i støttetjenesten under 
de første skytingene med Penguin Mk.III
mot sjømål utenfor Andøya. Skyte målet var et 
utrangert marinefartøy. Bell-helikoptrene ble brukt 
til å se at skyte området var klart og til å fly ut 
brannslokningsmannskaper til fartøyet etter
“angrep”
Etter at to flygere og to helikoptermaskinister ved 
719 skvadron hadde fått utsjekk på Bell 412SB 
fikk 719 skvadron i slutten av april 1990 overført 
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Personellet ble sendt til LFK, Kjeller på OJT. I 
mai - juni 1967 var gjengen på Bardufoss for å 
gjennomgå MTU. Det var personell fra alle kanter 
av landet: Sola - Ørlandet - Bardufoss, og 720 
skvadron begynte å ta form

Primæroppgavene for 720 skv ble støtteflyginger 
for hæren, redningstjeneste for forsvarets flyvirk-
somhet på Østlandet og beredskap i forbindelse 
med den sivile redningstjenesten i Oslofjord-om-
rådet. I tillegg kom trening av egne flybesetninger, 
opplæring av luftforsvarets helikopter flygere og 
rene transportoppdrag.
Som et ledd i beredskapen i Sør-Norge ble 720 
skv organisert i 4 vinger. Henholdsvis på Rygge, 
Sola og Ørland i tillegg til Gardermoen.

Etter to tragiske totalhaverier på Hjerkinn og ved 
Kongsberg i 1968 og utfasingen av de gamle Bell 
47 helikoptrene, fikk 720 skv tildelt fire “nye” Bell 
UH-1B, slik at skvadronen igjen hadde en styrke 
på 10 helikoptre

Allerede det første året fikk skvadronen vist sin 
berettigelse som katastrofehjelp. I juni ble 720 
skv satt inn i redningsarbeidet i Lillestrøm etter en 
storflom i Øyern, og senere på året kom katastro-
fen i Trøgstad hvor skvadronens
helikopteret gjorde en hederlig innsats. 
Flere dramatiske redningsoppdrag skulle følge. Et 
Fokker F-28 Fellowship passasjerfly havarerte i 
Asker lille julaften 1978, under innflyging til For-

720 skvadron 1967 - 1987

720 skv hadde sitt utspring 
fra støtteving 7190 på Rygge. 
Skvadronen ble egentlig 
etablert på Rygge i januar 
1967, med materiell fra støt-
teving 7190. I mars samme 
år flyttet avdelingen til Gard-
ermoen, hvor den ble offisielt 
opprettet den 1 april 1967.  
I begynnelsen disponerte 

skvadronen 4 Bell UH-1B i tillegg til Bell 47 og 
Safir. I juli samme år fikk  skvadronen ytterligere 
4 UH-1B. De tidligere  Bell 47 helikoptrene ble nå 
utrangert og solgt til sivile firma

Safirene UA-E, UA-L og UA-R (senere 322, 324 
og 335) var også fast inventar hos 720 skv på 
Gardermoen. Vedlikeholdet på disse maskinene 
ble utført på Værnes flystasjon, og dette med-
førte en del irritasjon fra Flyskolen og Værnes 
flystasjon. Men så lenge det var en «fixed wing» 
pilot som sjef for 720 skv, klarte man å parere alle 
forsøk på å få Safirene tilbake til Værnes Safiren 
ble beholdt helt frem til midten av 70-tallet.

Det første UH-1B helikopter ble hentet på Kjeller 
den 4 november 1966 av Lima, Wilberg og Heit-
mann. Det var JT-D. JT-A kom 9 november, og 
etterhvert kom flere helikoptre til 720 skv
Det ble klart at skvadronen skulle flyttes til Gar-
dermoen i 1967 og få navnet 720 skvadron. 
F-gruppen på Gardermoen var da i gang med 
å ta ut personell til vedlikehold av helikopteret. 

UH-1B JT-D i fargene til 720 skvadron
            Foto: Ukjent Internett

D
E

T  K
O

NGELIGE  NORSKE  F
LY

V
Å

PE
N

 VILJE TIL INNSATS

720 SKV

12



og den operative drift på Gardermoen Det for-
telles med en viss skadefro humor at det ikke 
alltid var like lett å få ned en testflyger til Rygge 
når det “bare” var en liten test. Dette var en meget 
tungvint ordning, så personellet var lettet over
at man i 1976 fikk en felles base. Seks helikop-
teret lettet fra Gardermoen på formiddagen den 8 
januar og fløy i formasjon over alle Østfo1d-byene 
før de landet på Rygge, hvor skvadronen siden 
har holdt til
Årsskiftet 1976/77 kunne alle på 780 skvadron 
som var interessert flytte inn i sine private boliger 
på Solbakken i Råde, etter at Gabrielli i nesten 
8 år sto på med alle de knep han kunne for å få 
frigjort og regulert området til boligfelt

Et fenomen på 70-tallet var innstallering av nød-
peilesendere i alle småfly Dårlig kontroll med 
disse førte særlig i begynnelsen til mange falske 
alarmer og unødvendig søk for 720 skv.

Et oppdrag av mer sjelden art kom i november 
1977. Postkontoret i Skjeberg ble ranet, og 720 
skv ble satt inn i letingen etter gjerningsmennene. 
Ranerne ble til slutt lokalisert i en båt og pågrepet 
idet de var på vei inn i Sverige. Siden har 
skvadronen ved flere anledningen bistått politiet i 
leteaksjoner i forbindelse med kriminelle 
handlinger.

Våren 1987 ble rederiet Kloster utsatt for bombe-
trusler og pengeutpressing Etter flere måneder 
med etterforskning skulle endelig pengetrans-
aksjonen foregå. Politiet lå på lur med helikop-
ter fra 720 i bakhånd. Da utpresseren kom seg 
unna med pengene, ble helikopteret satt inn. 
Utpresseren kjørte i ren desperasjon fluktbåten på 
land og rett i klørne på politiet.
En helt annen type oppdrag fikk skvadronen i 
1978. Fire helikopteret med mannskap skulle 
stilles til disposisjon for FN-styrken i Libanon, 
UNIFIL. De to skvadronene 720 og 339 fikk 
oppgaven. 720 stilte helikopteret, mens manns-
kapene kom fra begge avdelingene.
De norske helikoptrene og deres mannskaper var 
godt ansett blant FN-styrkene i Syd-Libanon, og 
sjefen for FN-kommandoen, den ghanesiske gen-
eral Erskine, uttalte at han fant helikoptervingens 
standard av aller høyeste klasse.
De fleste oppgavene var ambulanseflyginger 
av sårede FN-soldater og libanesiske sivile. På 
grunn av forholdene måtte det flyes i nøye fastlag-
te korridorer, og et spesielt rapporteringssystem 
sørget for at man til enhver tid visste hvor helikop-
trene befant seg.

nebu. Nesten alle ombord omkom. Men på tross 
av mørke og vanskelige forhold, viste UH-1B 
helikoptrene fra 720 skv sin nytte i redningstjen-
esten. En stor togulykke ved Tretten krevde også 
omfattende innsats fra skvadronen.

Som de eneste helikoptrene på Østlandet ut-
styrt med redningsheis, var disse maskinene til 
uvurderlig nytte. Søk og leting etter personer og 
fartøyer er arbeidsområder 720 skv har måttet 
hjelpe til med ved mange anledninger. Dette er 
også bakgrunnen for at to-tre sjøaspirantskoler i 
Sør-Norge ved hjelp fra skvadronen har kunnet gi 
praktisk undervisning i redning med helikopter fra 
livbåt eller flåte.

Samarbeidet med Hæren ble i særlig grad knyttet 
til Hærens jegerskole på Trandum, som flittig 
benytter helikoptrene til fallskjermhopping og an-
nen trening. Nær 450 flytimer ble årlig tatt ut på 
denne måten. Skvadronen var også utrustet for å 
operere fra feltbase, og deltok hvert år på øvelser 
både i Nord- og Syd-Norge.

Forsvarets transporter av viktig personell i Sør-
Norge ble også i stor grad 720 skvadronens op-
pgave, og både Kongehus og Regjering benyttet 
jevnlig skvadronens helikopter.

I 1978 fikk skvadronen anledning til å delta i en 
stor ubåtjakt i Sognefjorden - forøvrig uten resul-
tat. Det var også et helikopter fra 720 som ble det 
første til å lande på et av Sjøforsvarets fartøyer. 
Det skjedde i 1974 da “688” gjennomførte en vel-
lykket landing på KNM “Stavanger”.

Ved innføringen av Westland Sea King redning-
shelikopteret i Luftforsvaret i 1973, ble vingene 
på Sola og Ørland trukket inn. Samme år ble det 
bestemt at 780 skulle flyttes fra Gardermoen til 
Rygge.

Ett av problemene var vedlikeholdet. Skulle det 
opprettes dokk av Rygge-personell ? Problemet 
ble løst ved at gjengen på Gardermoen ble over-
ført til 720 skv for å bli en del av denne. Flyttin-
gen til Rygge skulle iverksettes august -74, men 
ble utsatt Personellet som hadde vært etablert 
på Gardermoen i mange år hadde solgt sine 
hus, og det eneste sted det kunne skaffes tjen-
esteleiligheter
var på Rygge Slik kom dokka til Rygge, og først
i januar -76 kom hele 780 under ett tak.

I mellomtiden ble vedlikeholdet foretatt på Rygge 
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i mange år.
Under en stor skogbrann ved Notodden i 1976 
ble helikoptere fra 720 benyttet i flere dager. Da 
brannen herjet som verst, fikk man i tillegg hjelp 
fra 339 skvadronen. En annen skogbrann ved 
Storsjøen i Rendalen i mai -84, krevde deltagelse 
fra 720skv . Skvadronen fløy med tre helikoptere 
dag og natt til brannen var slukket Da var ca 90 
hytter i området reddet.
Oppdrag som disse fikk samfunnet til å forstå nyt-
ten av helikopteret under en brann, og resulterte i 
Helikopterservice A/S Brannberedskap
Snøskredulykken i Vassdalen i mars -86 krevde 
720 skvadronens innsats. I fem dager fløy 720 
skv sammen med 339 skv inn til og ut av rasom-
rådet under de mest ekstreme værforhold. Vinden
var enkelte ganger oppe i storms styrke, og tur-
bulensen ble “severe” mellom de bratte fjellene. 
Likevel fløy 720 skvadron over 120 timer fordelt 
på 5 helikoptere.
Høsten 1986 ble det endelig bestemt at UH-1B 
skulle få en arvtager. Bell 412 SP ble valgt, og 
12 helikoptre av denne typen ble bestilt. Alle 12 
skulle gå til 339 skv på Bardufoss. Man ventet 
derfor i spenning på 720 skv skjebne. Gleden var 
stor da man i januar 1987 bestilte ytterligere 6 
helikoptre til 720 skv
14. juni 2012 vedtok Stortinget nedleggelse av 
720 skvadron, med videreføreføring av virksom-
heten på Rygge under navnet 339 skvadron 
avdeling Rygge.

FN-tjenesten kom til å bli kostbar Helikopteret 
2086 totalhavarerte og alle ombord omkom.
Den norske basen Naqoura lå i nærheten av 
FN-kommandoens hovedkvarter, og hadde det 
norske feltsykehus som nærmeste nabo. Med sin 
beliggenhet med Middelhavskysten har stedet 
høy
luftfuktighet, noe som vanskeliggjorde ved1ike-
ho1dsarbeidet
Basen ble også utsatt for beskytning, og alle 
helikoptrene ble påført skader. Sør-Libanon var 
i realiteten et krigsområde, og den norske he-
likoptervingen hadde en hektisk tid under van-
skelige forhold inntil den ble trukket hjem igjen 
i månedsskiftet juli/august 1979 og overlot FN-
oppgaven til en italiensk avdeling.
Teknisk sett begynte UH-1B å trekke på årene. 
De eldste hadde fløyet over 20 år. Helikoptrene 
hadde allikevel alltid gjort stor nytte for seg, både 
sivil og militær sammenheng, og var nærmest 
u-unnværlige i Østlandsområdet. Derfor kom det 
som en bombe på mange i Luftforsvaret da Fors-
varsdepartementet i 1982 foreslo å nedlegge 720 
skvadron. Personellet og materiellet skulle over-
føres til 339 skv på Bardufoss, men for å opprett-
holde beredskapen på Østlandet ble det foreslått
å detasjere en ving av 339 til Rygge
Tidligere var det fra Luftforsvaret foreslått å 
nedlegge skvadronen i forbindelse med utfasing 
av Bell UH-1B og innføring av nye helikopteret på 
midten av 80-tallet, men nå gikk departementet 
inn for nedleggelse allerede fra den 1 juni 1984. 
Begrunnelsen var reduksjon av driftsutgiftene og 
å
oppnå en rasjonell utnyttelse under den gjen-
stående delen UH-1B maskinenes levetid
Endel av de oppgavene 720 skv hittil hadde utført, 
ble foreslått ivaretatt ved innleie av sivile helikop-
teret. Mange røster hevet seg mot slik nedleg-
gelse av 720 skv, ikke minst blant personellet. Til-
litsmenn og ledelse fra skvadronen fikk gjennom 
samtaler direkte med forsvarskomiteen hevdet 
sine synspunkter på nedleggelsen, og hevdet 
blant annet at innsparingene langt på vei ville bli 
spist opp ved utstrakt bruk av sivile helikopter i de 
forskjellige roller 720 skv hadde fylt. Gleden var 
av den grunn stor på mange hold da skvadronens 
og andres argumentasjon førte frem, og proposis-
jonen om nedleggelse ble derfor ikke behandlet 
av stortinget
720 skv fortsatte derfor i virksomhet og fløy op-
pdrag for Forsvaret og for det sivile samfunn. Ikke 
minst når det gjelder redningstjenesten i Østland-
sområdet var skvadronen stadig i aktivitet
Brannslukking har vært av skvadronens oppgave 
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hetsrådet frem resolusjon 425 og 426 hvor Israel 
ble bedt om å trekke tilbake alle militære styrker 
fra libanesisk territorium.
Sikkerhetsrådet bestemte også å etablere med 
øyeblikkelig virkning United Nations Iterim Force 
for South Lebanon -  først for en periode på seks 
måneder med mulighet for videre forlengelse. 
UNIFIL ble satt opp med mandat til å overvåke 
den israelske tilbaketrekkingen fra Sør-Libanon. 
Videre hadde UNIFIL mandat til å gjenopprette in-
ternasjonal fred og sikkerhet i området, og være til 
hjelp for den libanesiske regjeringen for å gjenop-
prette dens autoritet i området. De første troppene 
til UNIFIL ankom området den 23. mars 1978.

Den norske beredskapsstyrken

Beredskapsstyrken som Luftforsvaret bidro med 
til FN i 1978, besto av en lufttransportskvadron 
på 80 mann. Denne skvadronen var delt opp i 
2 vinger, en med 2 stk. C-130 transportfly og en 
ving med 4 UH-1B helikoptre og ca. 25 mann. 
Rekrutteringen til disse vingene var svært god i 
starten, men utover i 1970-årene sank interessen 
for helikoptervingen.
I påskeuken i 1978 ble ordren om innsetting av 

Bakgrunn:
           
Tidlig i 1970-årene økte spenningen på grensen 
mellom Libanon og Israel. Mye av årsaken til 
dette var relokeringen av væpnede palestinere fra 
Jordan til Libanon. Palestinerne utførte komman-
do-raid mot Israel, og de israelske motangrepene 
mot palestinske baser i Libanon ble intensivert. I 
et angrep av palestinske kommandosoldater den 
11. mars 1978, ble mange israelere drept og ska-
det.. Palestine Liberation Organization (PLO) tok 
på seg ansvaret for dette angrepet. Som reaksjon 
på denne hendelsen gikk den israelske hæren inn 
i Sør-Libanon natten mellom den 14. og 15. mars 
1978. På noen få dager hadde israelerne okku-
pert store deler av det sydlige Libanon. Unntaket 
var byen Tyre med omliggende områder. 

Etablering av UNIFIL:

Den 15. mars sendte den libanesiske regjeringen 
en sterk protest til Sikkerhetsrådet i FN mot den 
israelske invasjonen av Sør-Libanon. Regjeringen 
i Libanon redegjorde overfor Sikkerhetsrådet om 
at den ikke hadde noe å gjøre med angrepene 
som var rettet mot Israel. Den 19. mars la Sikker-

Den norske helikoptervingen i Naqoura, Libanon

Nymalt UH-1B Ser.no. 597 med farger og merking klar for FN tjeneste
           Foto: Per-Øivind Skarphol

Tekst av Per Einar Jansen
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navigasjonshjelp. Det ble ved gjentatte anled-
ninger anmodet om å få forandret denne ruten, 
men dette ble aldri godkjent av israelerne. Nevnes 
bør også at annen flyging innen Israel enn denne 
ruten mellom Jerusalem og Naqoura aldri ble til-
latt.
Etter 9 dager i Israel fikk vingen marsjordre for 
forflytning til Naqoura i Libanon den 11. april. Ved 
ankomst til Naqoura bestod hele UNIFILs hoved-
kvarter av general Erskine som var sjef for FN-
styrkene i Libanon, og fem-seks FN-observatører. 
General Erskine og hans menn var opptatt med å 
lede innsettingen av nye bataljoner i FN-området, 
og hadde valgt som hovedkvarter en gammel toll-
stasjon som var blitt benyttet som FN-observatør-
post gjennom mange år.
Den norske helikoptervingen var den første 
avdelingen som kom til Naqoura og de ble tildelt 
et jorde ca. 150 meter fra selve FN-hovedkvarter-
et. En operativ enhet ble der forsøkt bygd opp fra 
bunnen av, og en lærte fort hvilken kolossal bety-
dning gode forberedelser hjemme i Norge hadde 
å si i oppbyggingsfasen i en slik aksjon som dette 
var. Man var fullstendig på egen hånd før FNs 
stab var etablert og penger bevilget.
Forberedelsene som var gjort på teknisk side når 
det gjaldt teknisk materiell, var gode. Helikoptrene 
var spesielt utplukket og var alle kommet ut fra 
100-timers ettersyn. Dette betydde at de kunne 
fly i flere uker før de måtte ta større vedlikehold, 
og denne tiden ble brukt til utbedring av basen og 
krysstrening på personellkategorier som hadde 
mangelfull bakgrunn. Samme rutiner for etter-
syn som hjemme i Norge ble fulgt, og man kan 
si at det hele tiden var en høy teknisk standard 
på helikoptrene selv om alt vedlikehold ble utført 
utendørs og med primitive hjelpemidler.
Restriksjonene på flygingene ble etter hvert lem-
pet på av israelerne, noe som førte til at vingen 
fikk svært mange oppdrag. En del forhold gjorde 
at flygingen i Libanon ble en del forskjellig fra fly-
gingen hjemme i Norge. I begynnelsen forårsaket 
mangelen på gode kart problemer når det gjaldt 
navigasjon. Fra en flygers synspunkt er området 
ganske lite med bare 25 minutters flytid fra det 
sørvestlige til det nordvestlige hjørnet, med svært 
mange veier og landsbyer som ser like ut. Det 
fantes heller ikke terrengformasjoner som kunne 
lette detaljnavigasjonen, og ingen form for radio-
navigasjons-hjelpemidler fantes i området. Det var 
heller ingen mulighet for kontakt med værtjeneste 
i området.
Helikopteret skapte til tider en del bekymringer. 
Hjemme i Norge, og under normale operasjoner, 
har UH-1B-helikopteret et stort kraftoverskudd 

en helikopterving i Libanon sendt ut. Vingen var 
på dette tidspunkt veldig mangelfullt oppsatt når 
det gjelder personell. Påskeuken ble hektisk med 
henblikk på å skaffe personellet som manglet 
både på flygersiden og på teknisk. Man lyktes 
ikke helt fordi man bare hadde 5 av 6 flygere, og 
på teknisk side manglet man flere med den riktige 
spesialist-bakgrunnen.
1. april 1978 reiste vingen med et C-5 Galaxy 
transportfly fra Gardermoen til Tel Aviv i Israel. Da 
vingen ankom Tel Aviv i grålysningen den 2. april, 
ble FNs stab i Jerusalem kontaktet, og stabssje-
fen kunne da berette at vingen var kommet altfor 
tidlig nedover. Forholdene i Sør-Libanon var av 
en slik karakter at verken FN eller Israel ville 
tillate at vingen begynte å fly der. Dette var en 
meget uheldig situasjon siden mannskapene var 
mentalt innstilt på å starte operasjonene med en 
gang. I stedet ble det et slags luksusliv i starten 
for personellet, først i Tel Aviv, senere i Jerusalem. 
Dette på de beste hoteller og under FNs forplein-
ing. Det var nesten ingen informasjon som kom 
frem til vingen, og personellet gikk i en stor grad 
av uvisshet, noe som var demoraliserende for 
avdelingen.
Daværende oberstløytnant Hans Haug var i flere 
møter med den israelske liaison-offiseren til FN 
og ba om å få fly-trening i Israel, men ble alltid i 
en høflig og korrekt tone nektet dette. Grunnen til 
at de ikke fikk fly i Israel eller i Sør-Libanon, var 
faren for at de kunne bli skutt ned av israelske 
styrker.
Haug forteller videre at etter en ukes sterkt press 
fra FN fikk de klarering for å fly. I starten fikk de 
først lov til å fly en bestemt rute mellom Jerusa-
lem og Naqoura i Sør-Libanon. Naqoura er en 
liten landsby i den sørvestlige delen av Libanon 
hvor FN-styrkene etter hvert fikk sitt hovedkvar-
ter. Israelerne satte andre begrensninger for de 
flyvingene som ble utført. For eksempel måtte en 
flyge plan sendes inn og klareres 6 timer før plan-
lagt flyging. Dette er 3 ganger lengre tid i forkant 
enn ved normale internasjonale flyginger. Videre 
var rutene de ble tildelt både kronglete og meget 
detaljerte, både med hensyn til i hvilken retning 
de skulle fly, og også med hensyn til høyden de 
skulle fly i. Man kan si at det var en veldig tungvint 
rute, ikke bare på grunn av at det ikke var kort-
este vei, men også på grunn av at det førte med 
seg problemer når de fløy så høyt når det var lavt 
skydekke.
Vingen fikk tildelt en egen radiofrekvens for sam-
band med en israelsk bakkestasjon. Alle beveg-
elsene til vingen ble hold under nøye kontroll, 
og bakkestasjonen var i liten grad villig til å gi 
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menn, så vel sivile som militære fra hvert enkelt 
deltakende land og fra FN i New York, hadde en 
utstrakt besøks-aktivitet og ble hyppig fløyet av 
helivingen.
Utbyggingen av UNIFILs hovedkvarter i Naqoura 
fortsatte, og det ble opprettet en luftstab med 
norske offiserer. Disse tok etter hvert for seg all 
prioriteringen av alle oppdrag, noe som var en 
stor fordel for helivingen. Det ble luftstabens og 
hovedkvarterets ansvar å foreta prioriteringene 
når kapasiteten ikke strakk til.
Helivingen møtte som regel stor forståelse i 
hovedkvarteret og fikk som oftest høy prioritet 
når det gjaldt dens ønskemål. Et typisk eksempel 
er at FN tidlig utbedret basen til helivingen med 
asfaltstripe og hangar, og dette var ferdig allerede 
innen utgangen av juni i 1978.
Gode rutiner var innarbeidet etter ca. 3 måneders 
tjeneste. Det ble fløyet forholdsvis fritt innen FNs 
område, og helivingen hadde i alt 700 flytimer de 
første 3,3 månedene. Direkte beskytning var det 
forholdsvis få tilfeller av, og vingen hadde lært 
seg å holde seg unna spesielle problemområder 
hvor PLO ville være i fred. Denne situasjonen ble 
etter hvert gradvis forandret da grupper av PLO-
soldater på 10-30 mann tok seg inn i FNs område 
og befestet seg på enkelte høydedrag. Ved over-
flyging av disse posisjonene ble ofte helikoptrene 
beskutt, så betydningen av gode etterretningskart 
ble mer og mer viktig. Til å begynne med ble det 
fløyet som hjemme i ca. 150 meters høyde, men 
dette ble nå forandret til en høyde mellom 700 og 
1000 meter. Dette ble gjort av den enkle grunn at 
man ville prøve å forhindre treff fra håndvåpen.
Israel trakk seg som før nevnt ut av Libanon, og 
dette gjorde at major Haddad fikk nytt og førstek-
lasses utstyr. Haddad hadde kontroll av et belte 
av Libanon som gikk langs den israelske grensen, 
og han nektet i lange perioder helivingen å fly 
over sitt område. UNIFILs hovedkvarter lå dess-
verre innenfor Haddads område, og han hadde 
stillinger for stridsvogner bare 150 meter fra FNs 
hovedkvarter. Haddads PPK-er stod også jevnlig 
utplassert utenfor porten til UNIFILs hovedkvarter. 
Major Haddad måtte nå godkjenne all flygingen til 
helivingen, og hans soldater fulgte helikoptrene i 
siktet med sine 12,7 mm mitraljøser når de tok av 
og landet.
Situasjonen var svært spent til tider i Naqoura, 
og i slutten av mars 1979 åpnet falangistene ild 
mot hovedkvarteret med 12,7 mm mitraljøser, 
håndvåpen og bombekastere. En franskmann ble 
drept, to andre såret, og et helikopter ble truffet 
under avgang fra helikopterbasen. I midten av 
april 1979 ble et helikopter beskutt av falangis-

som gjør det forholdsvis lett å fly. Effekten til en 
jetmotor blir imidlertid sterkt redusert med sti-
gende temperatur og høyde over havet. Med 
temperaturer over 45 grader celsius og landing-
sområder helt opp i 1700 meter, var dette forhold 
som møtte flygerne i Libanon, og som var til dels 
veldig forskjellig i forhold til hva en var vant med 
hjemme. Problemene ble forholdsvis raskt løst et-
ter hvert som de fikk bedre kart og ble bedre kjent 
i området, og etter hvert reduserte man antall pas-
sasjerer etter forholdene en skulle fly under.
Høyeste prioritet ble fra første stund gitt til am-
bulanseoppdragene. Etter at den norske he-
likoptervingen var på plass i Naqoura, kom det 
et norsk feltsykehus som fikk tilhold ved siden av 
helivingen. Det ble med en gang et godt samar-
beid mellom disse to avdelingene. Det norske 
feltsykehuset hadde til enhver tid en lege og 
en sykepleier på vakt parallelt med helivingens 
beredskapsmannskaper, og disse ble med ut på 
alle ambulanseoppdrag. Normal beredskap var 
på 15 minutter, men det gikk sjelden mer enn 5 
minutter fra ”scramble” til maskinen var i luften 
med medisinsk personell om bord. På nattestid 
kunne det gjerne gå 15 minutter fra ”scramble” 
til alt personell var om bord og alt var klart for 
take-off. Etter ”scramble” tok det som regel ikke 
mer enn 20-25 minutter til helikoptret var oppe 
ved den norske bataljonen i NORBAT.  Noe som 
enkelte ganger sinket avgangen fra Naqoura, var 
nektet eller sen klarering fra israelerne og senere 
falangistene.
Israel rykket inn i Sør-Libanon medio mars. 
Sivilbefolkningen rømte da ut av området og opp 
mot Beirut-området. 13. juni trakk Israel seg ut av 
området igjen, og sivilbefolkningen vendte tilbake 
til sine hjem, noe som igjen førte til en økning i 
ambulanseoppdragene til helivingen. Mange barn 
fant og lekte med blindgjengere som gikk av, og 
mange bønder tråkket på miner ute på åkrene 
sine. Skadet FN-personell hadde alltid første 
prioritet når det gjaldt ambulanseoppdrag, men 
mange sivile ble hentet og behandlet ved det nor-
ske feltsykehuset når kapasiteten tillot dette.
Primæroppgaven til helivingen var ambulan-
seoppdrag, men de fleste timene ble tatt ut på 
rutinemessige passasjerflygninger. Daglige ruter 
ble opprettet hvor det ble fløyet og landet ved 
de forskjellige bataljons hovedkvarterene. Som 
oftest var dette flyging med post og passasjerer 
mellom UNIFILs hovedkvarter og de forskjellige 
bataljonene. Videre var det 2 faste ruter til Beirut, 
og i begynnelsen også forholdsvis hyppige flygin-
ger mellom Naqoura og Jerusalem. Svært mye 
VIP-flyging ble det også i tillegg. Toppembets-
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Prosjektiler faretruende nær helikopter.
 
Daværende major og flyger Svein Danielsen og 
kaptein og maskinist Edmund Karlsen forteller om 
hendelser ved den norske helivingen i Naqoura.
De ble ”scramblet” sent en kveld for å fly et ambu-
lanseoppdrag fra Tibnin. En soldat fra Irland var 
skutt, prosjektilet hadde gått inn rett over hjertet 
og tilstanden var kritisk. Alle vi som har tjenesteg-
jort i Libanon, vet at når det er mørkt der nede, 
så er det ikke mørkt på samme måte som her 
i Norge. Mørket er nesten totalt på disse bred-
degrader uten månen oppe, og belysningen fra 
bakken er ofte blendet ned så det er meget van-
skelig å finne frem. Danielsen spurte derfor Israel 
Control om radardekning for å finne frem til en 
sektor til Tibnin, med dette ville de ikke. Altså, de 
fikk klare seg som best de kunne på egen hånd.
De passerte over Quana, dette er forresten det 
samme området hvor et av vingens helikoptre 
styrtet og hvor 4 mann mistet livet, og så en lang 
rekke sporlys komme opp mot dem i helikoptret. 
Det ble meldt tilbake til Naqoura om at de ble bes-
kutt, men at de fortsetter mot Tibnin. Prosjektilene 
gikk for det meste bak og til venstre for helikoptret 
de førte.
De finner frem til Tibnin og lander ved det norske 
verkstedkompaniet, hvor de får pasienten om 
bord. Legen og sykepleieren som alltid er om 
bord ved slike oppdrag, tok seg av pasienten, og 
de tar av og setter kursen vestover. Etter noen få 
minutter i luften i en høyde av ca. 1500 fot ser de 
et femtitalls sporlys komme opp mot seg. Dan-
ielsen prøver å styre unna sporlysene, men en del 
av prosjektilene kommer i en korketrekkerbane 
så det er nesten umulig å vite hvilken vei en skal 
svinge. Så ser de en lang rekke sporlys komme 
opp langt foran helikoptret, og de er sikre på at 
disse skal passere foran uten å gjøre skade. På 
grunn av helikoptrets hastighet passerer disse 
sporlysene bare et par meter til venstre for kabi-
nen og innenfor rotordisken. Cockpiten ble helt 
opplyst ved denne anledningen på grunn av spor-
lysene som farer forbi utenfor.
Selve beskytningen varer 20-30 sekunder og var, 
mens den stod på, veldig intens. Major Danielsen 
rapporterer over radio i Naqoura hvor kaptein 
Kvamme sitter når skytingen begynner, og han blir 
nok litt betenkt. Ett minutt senere blir de kalt opp 
og bekrefter da at de ”henger der enda”.
Resten av natten forløp rolig, og vel hjemme i 
Naqoura måtte alle mann ut med flomlys for å lete 
etter eventuelle kulehull i maskinen. Som ved et 
mirakel var de ikke truffet.
Neste morgen er det igjen tid for et nytt ambulan-

tene under landing i Naqoura, men denne gangen 
besvarte FNs vaktstyrke beskytningen med ild. 
Falangistene startet utover ettermiddagen en 
massiv beskytning av helivingens område. Per-
sonellet kom seg heldigvis i dekningsrom slik at 
ingen kom fysisk til skade, men samtlige helikop-
tre fikk større eller mindre skader. Kontorbrakkene 
og beboelsesbrakkene til helivingen ble alle truffet 
under dette angrepet. Heldigvis ble situasjonen 
roligere etter dette, og et helikopter ble reparert 
på stedet og to andre byttet ut med nye fra Norge.
Mangelen på helikopterflygere var på denne 
tiden et velkjent problem i Norge, noe som også 
avspeiler seg på helivingen i Libanon. Operasjo-
nene var nå drevet i over ett år med tidvis bare 3 
flygere, og ingen flere var villige til å søke om FN-
kontrakt. Norge måtte nå trekke helivingen hjem, 
og dette skjedde offisielt den 28. juli 1979. Italia 
erstattet den norske helivingen i Naqoura, og om 
de gjør en like god jobb som nordmennene, ja, 
det er et spørsmål med en del ulike oppfatninger 
blant FN-soldatene i Sør-Libanon.
Noen fakta om helivingen: På 15 og en halv 
måned fløy vingen drøye 2200 timer, og det ble i 
alt 125 ambulanseoppdrag. Totalt ble det fraktet 
ca. 7500 passasjerer. Uten tap av egne liv ble 
dessverre ikke denne tjenesten utført. Den 3. 
februar 1979 mistet helivingen et helikopter under 
ambulanseoppdrag. En FN-soldat skulle hentes 
etter å ha blitt sterkt skadet i en skuddveksling 
med PLO. Flygeren valgte en annen rute enn den 
som ble fløyet til vanlig, på grunn av fortsatt skyt-
ing i området. Det ble fløyet lavt for å holde seg 
i skjul og dekning, noe som førte til at helikoptret 
traff en høyspentledning og styrtet. Norge mistet 
ved denne tragiske ulykken 4 offiserer.
En sak som bør nevnes, er at den franske batal-
jonen en stund hadde 3 mindre helikoptre stasjon-
ert i Naqoura. Dette er ikke så allment kjent her 
hjemme. Videre vil jeg også nevne at vingen fikk 
en ekstra ”fueltruck” da den franske helikoptervin-
gen trakk seg ut.
Alle forsøk på å spre helikopterparken ble kontant 
stoppet av en rett plassert Air Staff som var loka-
lisert i UNIFILs hovedkvarter. Dette forhindret at 
det skjedde eventuelle ”misbruk” av helikoptrene. 
Nevnes bør også at det ble asfaltert en skikkelig 
helipad hvor det var plass til 5-6 helikoptre, og 
at det også ble oppført en ganske stor og luftig 
hangar. Dette var en nødvendighet på grunn av 
at selv den mest hardbarkede norske tekniker 
syntes det var vel varmt å utføre ettersyn i 45-50 
graders varme med solen stekende fra en skyfri 
himmel ute i friluft.
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Til slutt nevner major Svein Dan-
ielsen at han var avdelingssjef 
da en av helivingens helikop-
tre styrtet og de mistet to av 
avdelingens yngste og dyktigste 
flybesetninger. Dette gjorde et 
enormt inntrykk på dem alle, de 
var jo bare godt og vel 30 mann i 
styrken.
 
Å fly sårede barn etterlot uuts-
lettelige inntrykk.
 
Odd Haugsbak forteller at noe 
av det som nok gjorde sterkest 
inntrykk på de som fløy på heliv-
ingen, var de ambulanseoppdra-
gene der det var barn som var 
skadet, enten i mineulykker eller 
ved direkte beskytning. Det å se 
disse barna som led så mening-

sløst, gav et uutslettelig inntrykk av krigens gru og 
redsler.
I de tilfellene hvor de fikk så hardt skadede per-
soner om bord, at det norske feltsykehuset ikke 
kunne hjelpe dem, ble disse fløyet til et sykehus 
i Haifa (Ram-Bam hospitalet). Dette gjaldt både 
militære og sivile. Som oftest gikk det greit å få en 
slik klarering til å krysse den israelske grensen i 
slike tilfeller. Haugsbak opplevde en gang, med 
to hardt skadde franske soldater fra Tyr om bord, 
å bli avist av den israelske kontrolløren. Dette til 
tross for at det ble gjort oppmerksom på at det 
stod om livet til de to franske soldatene. Den 
israelske kontrolløren ble anmodet om å ta kon-
takt med sine overordnede, men dette ble avslått. 
Da Haugsbak sa at de ville krysse grensen i alle 
fall, fikk han beskjed om at de da ville bli møtt av 
jagerfly.
Haugsbak sier videre at han aldri har følt seg så 
frustrert og hjelpeløs som da de måtte returnere til 
Naqoura og helivingens base der. De sårede ble 
sendt med bil til Haifa.
Etter hva Haugsbak erindrer, ble det etter denne 
episoden levert en offisiell protest til Israel.

seoppdrag. Denne gangen går turen til NORBAT 
og byen Ebel es Saqi. Her har en ung libanesisk 
gutt fått skutt vekk hele kjeve- og munnpartiet. 
Dette var et grusomt syn, og ”hullet” kunne ikke 
tettes til, for da ville den unge libanesiske gutten 
blitt kvalt. Det ble fløyet så fort som redskapen 
tålte, og Israel Control ble kontaktet for å få pasi-
enten direkte til Ram-Bam-hospitalet i Haifa. Dette 
fikk de ikke lov til og måtte fly til Naqoura først.
Etter nødvendig klarering fra Israel ble gutten 
fløyet til Haifa, og de var tilbake i Naqoura ved 
lunsjtider. Etter nattens ambulanseflyging og 
beskytning, og denne siste turen på morgenen, 
syntes Major Danielsen at de hadde hatt nok på 
sin vakt. Han nevner at hele gulvet og setene bak 
i helikoptret var gjennomtrukket av blod, og mye 
av dette var rent forover mellom beina til maski-
nist Karlsen. Han sier at når han tenker tilbake 
på dette, er det ham ganske ufattelig at de kunne 
gå i messa og spise en bedre lunsj mens teknisk 
avdeling arbeidet med steam-renseutstyret for å 
få blodet vekk fra kabinen.
Man glemmer ikke lett slike episoder. Han kunne 
ha nevnt mange ambulanseflyginger hvor han 
med sikkerhet vet at liv ble reddet. Bare det å vite 
at dersom en blir såret, er guttene fra helivingen 
her på kort tid, dag eller natt, må ha betydd kolos-
salt mye for moralen blant soldatene i UNIFIL. 
Som avdelingssjef fikk major Danielsen et spesielt 
takkebrev fra Force Commander Erskine hvor han 
berømmet helivingen for de etter hvert mange 
vellykkede ambulanseturene de utførte. Brevet 
ble sendt hjem til Norge til Luftforsvarets stab hvor 
det hang på oppslagstavlen i gangen.
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Avdelingskoder

339 skv fikk tildelt koden SI, 719 skv fikk tildelt koden 
XJ og 720 skv koden JT. Bak koden fikk maskinene en 
individuell bokstav. Plassering på halebommen. Farge 
hvit. Nøyaktig størrelse og plassering er ukjent. Indivi-
duell bokstav ble gjentatt på toppen av halebommen 
og foran på nesen
Etter 1972 forsvant avdelingskoder og ble erstattet 
med de tre eller fire siste tallene i serienummeret. Plas-
sert på halefinnen og foran på nesen. Se vedlagt T.O. 
for nøyaktig plassering og størrelse for perioden etter 
1972

Serienummer

Frem til 1972 ser det ut som om serienummeret var 
plassert midt på halefinnen. Hvit farge. Relativ liten 
ukjent størrelse. Etter 1972 ble de tre eller fire siste tal-
lene i serienummeret plassert på halefinnen. 

Avdelingsmerker

Ingen avdelingsmerker eller individuelle merking er 
kjent. Noen maskiner hadde skvadronsmerke påmalt i 
området rundt fremre dør
Maskinene fra 719 skv hadde i en periode påmalt 
“Bodøflash” på halefinnen

Farger - Merker - Koder

Farger

Helikoptrene var malt i en olivengrønn farge. Man kan 
se relativt store fargenyanser på de forskjellige maski-
nene frem til 1972. Men fra 1972 ble de alle malt opp 
på nytt med Olive green Field color. T.O’en beskrev 
at fargen skulle være lysegrå under. Men dette ble 
tydeligvis ikke fulgt

Under hele perioden var oversiden av nesen foran 
cockpit var malt i svart som et anti-glare belegg
Maskinene fra 719 skv fikk i en perioden ett oransje 
( Day Glo) bånd på side, front og underside. I tillegg 
var vingene på halebommen også oransje. Dette var i 
perioden avdelingen hadde sjøredningsansvar

På enden av halebommen nær bakre rotor var det et 
gult felt for varsel om fare. Dette gule feltet ble senere i 
perioden erstattet med gul varselskrift

Enkelte maskiner fikk påført vinterkamuflasje under 
feltøvelser om vinteren

Nasjonalitetsmerker

Rondell var plassert på begge sider av halebommen 
samt på toppen av maskinen over cockpit. Det kan 
virke som om rondellen ikke var plassert på toppen 
i perioden før 1972.  Før 1972 hadde rondellen hvit 
ytterkant. Total størrelse og nøyaktig plassering er 
ukjent. Etter 1972 forsvant den hvite ytterkanten. Se 
vedlagt T.O. for nøyaktig plassering og størrelse for 
perioden etter 1972

UH-1B XJ-C i fargene til 719 skvadron. Her med Day Glo orange merking og Bodøflash på halen
             Foto: FRM
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I løpet av de siste årene UH-1B maskinene var i tjeneste, ble tre maskiner malt opp i kamuflasjefarger 
for utprøving av fargeskjema for de nye Bell 412SP som var på vei. Dette var maskinene 025, 699 og 
966
Følgende bilder er tatt på Sola 

Bell UH-1B nr. 025 i 
fargene lys grå, medium 
grønn og mørk grønn

Foto: Dag Roger Stangeland

Bell UH-1B nr. 699 i far-
gene brun, lys grønn og 
medium grønn

Foto: Dag Roger Stangeland

Bell UH-1B nr. 966 i far-
gene medium grønn, mørk 
grå og svart

Foto: Dag Roger Stangeland
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Profiler

UH-1B SI-M fra 339 skvadron i fra perioden 1963 - 1972. Denne maskinen var egentlig en sivil Bell 
204. Den hadde lengre rotorblad og dermed noe lengre halebom. Maskinen var godt likt av pilotene da 
den var mer stabil i luften. Maskinen fikk sannsynligvis byttet halebom og rotor til kortere versjon senere

UH-1B XJ-D fra 719 skvadron i fra perioden 1963 - 1972. 
Denne maskinen hadde påfyllingspunkt for drivstoff på venstre side og ingen VHF antenner i front. Disse 

var montert på taket
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UH-1B JT-D fra 720 skvadron i fra perioden 1963 - 1972. Her påmontert ekstra drivstoff tank

UH-1B nr 584 i fra første del av perioden 1972 - 1989

23



UH-1B nr 584 i fra siste del av perioden 1972 - 1989

UH-1B nr 089 i fra UNIFIL perioden
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Liste over fly

C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

513 62-1993 14.06.63 6:50 SI-A 993 11.10.82 6945:09 Til 339 skv. 04.01.64. Mindre skade på halerotorbladene
19.09.65. Til LFK 28.09.65. Til 339 skv. 11.02.66.
Til LFK 31.07.67. Til 339 skv. 19.08.67. Til LFK 27.03.68.
Til 339 skv. 07.06.68. Til 720 skv. 01.04.70.
Til 339 skv. 17.04.70. Til LFK 24.07.70. Til 339 skv. ^9.09.70.
Til LFK 16.01.74. Til 339 skv. 28.03.74. Til 719 skv. 29.04.74.
Til LFK 10.05.78. Til 719 skv. 22.09.78. Større havari 
24.09.81 ved Lurfjellhytta nær Børvasstind ved flytid 
6945:09.
Oppdraget gikk ut på å frakte en favn ved fra Børelva til
Lurfjellhytta på vegne av den lokale turistforeningen som
en del av 719 skv. årlige treningsprogram. Under siste del
av innflygingen mot Lurfjellhytta forsto flygeren at han ikke
ville nå helt frem til landingspunktet. Han øket derfor mo-
torkraften med en reduksjon av rotorturtallet som resultat.
Lasten ble forsøkt droppet uten hell. Flygeren mistet da
kontrollen og helikopteret gikk i bakken. Flygeren, major
Tor Arntzen, var uskadd og maskinisten, løytnant Svein
Terje Holtleite, fikk ubetydelige skader. Helikopteret
tilhørte 719 skv. WFU og tildelt Hæren på Trandum til
undervisningsformål.

514 62-1994 14.06.63 6:20 SI-B 23.11.91 Til 339 skv. 04.01.64. Skadet halebommen 29.03.65.
Reparert ved avdelingen. Til LFK 19.09.66.
Til 339 skv. 23.12.66. Til LFK for 1.100 timers ettersyn
25.07.69. Midlertidig til 720 skv. C-Flight 13.09.69.
Til 339 skv. 09.10.69. Større havari 15.06.71. Under
innflyging for landing ved Neiden fjellstue, havarerte
helikopteret etter å ha truffet en lavspentlinje.
Oppdraget var befaring av øvelsesområdet for øvelse
«Sør-Varanger -71» med to helikoptere fra Karlebotn til
Neiden. Flygeren, løytnant og vingsjef ved 339 skv., Knut
Winter-Hansen, maskiniste, stabssersjant Jan A.
Jespersen og maskinist, stabssersjant Kjell Iversen, var
alle uskadde. Det samme var tilfelle for de fire passasjerene.
Helikopteret hadde ved havariet en gangtid
på 3132:15. Hovedrotor samt bakre del av halebommen
bie revet av og understellet totalt ødelagt. Fly og mannskap
tilhørte 339 skv. Sendt fra Høybuktmoen 02.07.71 til
LFK for reparasjon. Til 339 skv. 03.01.73. Til LFK 26.03.74.
Til 339 skv. 18.04.74. Til LFKfor IRAN 04.03.77.
Til 339 skv. 06.09.77. Til 720 skv. 03.10.77. Til 339 skv.
12.10.77. Ved 719 skv. i august 1978.711339 skv. 25.09.78.
Til 719 skv. 07.01.80. Til 339 skv. 06.02.80. Større uhell
22.05.80. Ved fylling av drivstoff på Bardufoss flystasjon
etter avsluttet ambulanseoppdrag, brakk bakre «cross
tube» under venstre festebrakett og helikopteret la seg
over på venstre side. Årsaken vartretthetsbrudd da
helikopteret var jekket opp på høyre side. Til LFK for
reparasjon 10.06.80. Til 339 skv. 07.08.80. Til 719 skv. 
.03.82. Til LFK for IRAN 15.11.82. Til 719 skv. 10.03.83. 
Lagret i Horten. 
Returnert til USAF. Se videre historikk i egen liste.

515 62-1995 14.06.63 5:25 SI-C 995 23.11.91 Fra 339 skv. Til 719 skv. 19.10.73. Senere lagret på
Gardermoen før det ble brukt i instruksjonsøyemed ved LTS
på Kjevik. Flykortet fra Flyfordelingskontoret ved LFK på
Kjeller mangler i arkivet. Returnert USAF. Se videre
historikk i egen liste.

516 62-1996 14.06.63 5:30 SI-D 996 23.11.91 8798:00 WFU 339 skv. 01.01.89. Flykortet fra Flyfordelingskontoret
ved LFK, Kjeller, mangler i arkivet. 
Returnert til USAF. Se videre historikk i egen liste.

De fire første UH-1B ble levert fra Fort Worth, Texas og ankom i kasser til Norge 14.06.63.
De ble lagret på Torp fram til montering og fordeling til 339 skvadron.

Listen er sammensatt av Bjørn Hafsten
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C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

1014 63-13086 13.01.65 6:10 SI-E 086 23.11.91 7883:00 Flykortet fra Flyfordelingskontoret ved LFK, Kjeller, mangler 
i arkivet.
Fra 339 skv. Til LFK 08.02.73. Merket for FN-tjeneste. WFU 
10.05.88 og overført til Gardermoen for lagring.
Returnert USAF. Se videre historikk i egen liste.

1015 63-13087 13.01.65 7:05 SI-F 087 23.11.91 7917:00 Flykortet fra Flyfordelingskontoretved LFK, Kjeller, mangler 
i arkivet. Navn “Knut Aage”. Fra 339 skv. Til LFK 03.05.73. 
WFU 339 skv. og overført til Gardermoen for lagring.
Returnert USAF. Se videre historikk i egen liste.

1016 63-13088 04.02.65 5:35 SI-G 088 23.11.91 Opplysninger om fordeling til skvadroner mangler frem til mai 
1973, men var trolig hele tiden tildelt 339 skv.
Mindre havari 20.08.65. Under en utsjekksflyging fra Bar-
dufoss med landinger og autorotasjoner, skulle helikopteret 
landes på en liten landtunge i Barduelva. Under avgang 
herfra hørte begge ombord et smell og helikopteret begynte 
en hurtig rotasjon til høyre. Det kom til slutt til ro på landtun-
gen, men på grunn av ødelagt understell seg halepartiet ned 
i vannet. De to ombord, kaptein og vingsjef ved 339
skv., Torstein Hamborg og oberstløytnant (ops.gr.sjef) Peter 
Nissen, var begge uskadde. Under transport av helikopteret 
på landeveien tilbake til Bardufoss dagen etter, ble det 
ytterligere ødelagt da rotormasten traff en stålwire spent 
over veien. Helikopterets gangtid ved uhellet var 206:35. Det 
tilhørte 339 skv. Reparert ved LFK.
Ved 339 skv. i mai 1973. Til LFK 12.09.73. Til 339 skv. 
18.12.73. Til 719 skv. 28.04.75. Til 339 skv. 05.75. Midlertidig 
til 719 skv. 05.08.77. Til 339 skv. 24.08.77. Til 719 skv. 
10.11.77. Til 339 skv. 05.12.77. Til LFK 08.02.79. Til 339 
skv. 26.06.79. Til 719 skv. 28.10.80. 111339 02.01.81. Ved 
339 pr. 29.04.85 Overført fra Bardufoss til Rygge 23.09.88. 
Lagret i Horten fra 08.03.90. 
Returnert USAF. Se videre historikk i egen liste.

1017 63-13089 04.02.65 5:00 SI-H 089 23.11.91 7897:00 Til 339 skv. 09.03.65. Skadet halerotor 28.05.65. Reparert 
ved skvadronen. Til LFK 11.08.67. Til 339 skv. 30.10.67. Til 
LFK 19.03.70. Til 720 skv. 22.05.70. Til 339 skv. 12.06.70. 
Til LFK 19.02.71 for reparasjon etter havari. Til 339 skv. 
10.08.71. Til LFK 06.03.75.
Til 339 skv. 05.06.75. Midlertidig utlånt 720 skv. 13.04.78. Til 
LFK 18.12.78. Overført til Gardermoen for transport til Liba-
non 08.01.79. Ankom Kjeller for reparasjon etter beskytning 
i Libanon 02.05.79. Til 720 skv. 06.07.79. Til LFK for maling 
07.08.79.111339 skv. 14.08.79.
Til LFK 04.08.80. Til 339 skv. 25.11.80. Til 719 skv. 27.11.80.
Til 339 skv. 06.03.81. Avgitt fra 339 skv. på grunn av.store 
sprekkdannelser og lagret på Gardermoen. Returnert USAF.
Se videre historikk i egen liste.

Fire UH-1B ankom LFK, Horten med båt fra USA 13.01.65. Kom opprinnelig fra Fort Worth, 
Texas.

Fire UH-1B ankom Gardermoen fra USA ombord i transportfly.
Mottakskommisjon ble avholdt 30.06.66.

C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

3111 63-12853 27.06.66 9:00 SI-I / XJ-A 853 23.11.91 Til 339 skv. 05.07.66. Til 719 skv. 03.01.67. Ill 339 skv. 
17.02.67.711 719 skv. 01.08.67. Kjennetegn endret fra 
Sl-I til XJ-A 16.08.67. Til 720 skv. 10.03.68. Til 719 skv. 
21.02.70.111720 skv. 09.03.70. Til LFK for installasjon
av Decca og Glide slope 09.06.70. Til 720 skv. 24.06.70. Til 
LFK 15.04.71.111719 skv. 17.06.71. Til 339 skv. 02.05.73. 
Ill LFK for IRAN 03.09.74. Ill 339 skv. 25.11.74. Til 719 
skv. 26.05.75. Ill 339 skv. 29.05.75. Midlertidig til 720 skv. 
13.04.77. Ill LFK 22.10.79. Til 339 skv. 05.03.80.
WFU 01.01.89. 
Returnert USAF. Se videre historikk i egen liste.

3112 63-12854 27.06.66 7:15 SI-J / XJ-B 854 23.11.91 Til 339 skv. 06.07.66. Til 719 skv. 02.08.67. Til LFK for 
montering av heis 13.11.67. Til 719 skv. 15.12.67.111 LFK 
28.09.69. Til 719 skv. 06.01.70.
Til LFK 31.07.72. Til 719 skv. 19.10.72. Til 339 skv. 27.04.73.
Til LFK 10.05.76. Ti 339 skv. 25.08.76. Ti 719 skv. 05.04.79. 
Ti 339 skv. 23.05.79. Ti 719 skv. 06.03.81. Ti 339 skv. 
27.05.81. Ti LFK 15.10.81. TiI 339 skv. 23.02.82. 
Returnert USAF. Se videre historikk i egen liste.
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C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

3113 63-12855 27.06.66 11:05 SI-K / XJ-C 855 22.06.76 3406:30 Ankom LFK Gardermoen 27.06.66. TiI 339 skv. 06.07.66 
som Sl-K. TiI 719 skv. 14.09.66. Kjennetegn endret til XJ-C 
16.08.67. Ti LFK .01.69 for 1.100 timers ettersyn. TiI 719 skv. 
17.03.69. Ti LFK 19.01.70 for mods. TiI 719 skv. 17.02.70. 
TiI LFK 07.02.71. Ti 719 skv. 02.04.71. (På Bardufoss fra 
09.11.72- 14.12.72). Større havari 24.04.74 på
Straumøya sør for Bodø. Under utførelse av en land-
ingsøvelse mot en fjellrygg, oppsto turtallsdropp. Under 
landingen svingtehelikopteret 90° til høyre og slo halerotor-
en av mot et furutre. Også hovedrotoren ble påført større 
skader. Besetningen var uskadd og besto av kaptein Tor 
Arntzen (flyger, sjef helikoptervingen og NK719 skv.), kaptein 
Sigbjørn Stie (flyger), stabssersjant Anders Veiteberg (maski-
nist) og stabssersjant Olav Inge Johansen (maskinist). Flytid 
ved havariet var 3388:15. Helikopteret tilhørte 719 skv. Avgitt 
til LFK for reparasjon 03.05.74. Ti 719 skv. 28.08.74. Større 
havari 04.09.74 ved Middagsfjell på Kjerringøy ved flytid 
3406:30. Helikopteret var på et transportoppdrag til Kjer-
ringøy og skulle lande på en fjellrygg i ca. 1700 m høyde. I 
landingsfasen mistet flygeren kontrollen og helikopteret veltet 
over på siden. Besetningen og fire passasjerer var uskadd, 
en passasjer ble påført ubetydelig skade. Flyger var
løytnant Jan Kjellerød og maskinisten var stabssjersjant 
Anders Veiteberg. Helikopteret tilhørte 719 skv. Ti LFK for 
reparasjon .09.74. Reparasjon stillet i bero. Avskrevet og 
brukt til delegjenvinning.

3114 63-12856 27.06.66 9:35 SI-L / XJ-D 856 23.11.91 Ti 339 skv. 06.07.66. Ti 719 skv. 14.09.67. TiI LFK for 
installasjon av heis 05.01.67. Ti 719 skv. 11.02.67. Endret 
kjennetegn fra Sl-Ltil XJ-D 16.08.67. TiI LFK 27.09.68. TiI 
719 skv. 17.12.68. Ti 720 skv. 12.03.70.
TiI 719 skv. 17.03.70. Ti LFK 24.08.70. Ti 719 skv. 20.10.70. 
TiI LFK 22.10.73. Ti 719 skv. 29.01.74. Større havari 
15.08.74 på Straumøya sør for Bodø. Uhellet skjedde under 
sjekk av autorotasjonsturtallet etter en mindre justering. 
Helikopteret ble påført betydelige skader på skrog og hov-
edrotor. Det ble senere fraktet med helikopter og fly
til Bodø og deretter til LFK, Kjeller. Fartøyssjefen ble påført 
mindre skader mens de to maskinistene ombord slapp 
uskadde fra havariet. Flytid 3803:35. Helikopteret tilhørte 719 
skv. Større havari 03.09.82. Oppdraget var en del av skva-
dronens egentrening og omfattet flyging med utvendig last, 
fjellflyging og autorotasjon. Oppdraget forløp helt normalt 
inntil 3. last skulle hentes. Etter å ha sluppet ned
last nr. 2 snur helikopteret, foretar en normal avgang og fløy 
så rett i en løypestreng ved Kobbelva i Leirfjorden. Flygeren 
klarte å beholde kontroll over helikopteret og foretok en kon-
trollert nødlanding på en sandbanke i Kobbelva. Alle ombord 
var uskadd, men hovedrotoren hadde fått hard medfart og 
det var andre mindre skader på helikopteret. Besetningen 
besto av flyger, major Tor Arntzen, 2.fører, fenrik Einar Næss 
og maskinist, kaptein Ole Eriksen. Helikopterets
gangtid ved havariet var 5957,3 timer. Det tilhørte 719 skv.
TiI LFK for reparasjon 03.09.74.Ti 719 skv. 06.01.76. Ved 
339 skv.fra ca. juni 1978. TiI 719 skv. 14.09.78. TiI LFK 
.10.80. Ti 719 skv. 17.03.81. Større havari 23.05.86 på 
Kjeller. Under en prøvetur etter IRAN inspeksjon
ved LFK, tok halerotoren og halen nedi bakken i en
venstre sving i landingsfasen inne på Kjeller. Helikopteret fikk 
større skader. Flygeren var løytnant Stig Ove Celiussen med 
to sivile fagarbeidere fra LFK, Rolf Kjøisvik og Jan Brenni, 
alle var uskadde.
Flygeren og helikopteret tilhørte 719 skv. Flytid var 7200,6 
timer. Helikopterets serienummer er oppgitt til 65-12856/856. 
TiI LFK for reparasjon. TiI 719 skv. 17.10.86. Lagret i Horten. 
Returnert USAF. Se videre historikk i egen liste.
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C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

1086 64-13962 13.10.66 357:45 JT-A 30.08.68 961:25 TiI Støtteving Rygge 09.11.66. Ti LFK 09.01.67. Ti 720 skv. 
08.02.67. TiI LFK 09.03.67. Ti 720 skv. 15.03.67. Ti LFK 
25.05.67. Ti 720 skv. 01.06.67. TiI LFK 03.08.67. Ti 720 skv. 
14.08.67. Totalhavarerte 01.04.68. Under ett ransportop-
pdrag fra Hjerkinnhustil Hjerkinn skytefelt, kom
helikopteret inn i en tett snøbyge. Under forsøk på å ta seg 
ut av bygen tok høyre ski nedi bakken og straks etter total-
havarerte helikopteret vest for Storrandvegen og nordøstfor 
Veslefallbrui, 4 km nord for Hjerkinn stasjon. Hovedrotoren 
slo nedi bakken og understellet ble revet av. Selve kabinde-
len ble slynget ca. 50 m gjennom luften før det traff bakken. 
Flygeren, løytnant Jan Bøe Kirkhorn, maskinist stabssersjant 
Jostein Schei og passasjer kaptein Per Jacobsen (vingsjef 
338 skv.) be alle alvorlig skadd.
Jostein Schei ble så alvorlig skadd att han døde av skadene 
den 5. april 1968. Den andre passasjeren, stabssersjant 
John Arvid Uvaas, omkom på stedet. Mannskap og helikop-
ter tilhørte 720 skv.

1090 64-13966 13.10.66 502:10 JT-B 966 8401,1 Til  720 skv. 22.03.67.Til LFK for heisinstallasjon 19.06.67.TilI 
720 skv. 03.07.67. TilI LFK 25.08.69. TilI 720 skv. 16.10.69. 
TilI LFK 21.04.72. TilI 720 skv. 29.06.72. Til LFK 27.11.74. Til 
720 skv. 12.12.74. Til LFK 28.04.75.
Til 720 skv. 13.08.75. Til LFK 08.05.80. Til 720 skv. 05.09.80. 
Til LFK 16.03.87. Til 720 skv. 12.05.87. Deltok i øvelse Viking 
fra 01.10.87 Til 08.10.87 og øvelse Viken fra 29.02.88 Til 
06.03.88. Til 720 skv. Ørland 13.06.88. Til 720 skv. Rygge 
21.07.88. Deltok i øvelse Gaupe fra 01.10.88 Til 09.10.88. Til 
720 skv. Ørland 10.01.89. Til 720 skv. _Rygge 17.03.89. Til 
720 skv. Ørland 08.05.89. Til Rygge 11.05.89. Fløyet fra
Rygge Til Gardermoen som siste UH-1B i Luftforsvaret 
20.02.1990. Fra 1998 utsTilt ved Forsvarets Flysamling på 
Gardermoen.

1091 64-13967 13.10.66 363:25 JT-C 967 8517,9 Til Støtteving Rygge 20.12.66. Til LFK 03.01.67. Til Støtte-
ving Rygge 09.01.67. Til LFK 20.03.67. Til 720 skv. 07.04.67. 
Til LFK 14.04.69. Til 720 skv. 14.05.69. Skadet hovedrotoren 
14.11.69 ved kollisjon med JT-D. Reparert ved skvadronen. 
Til LFK 04.01.71. Til 720 skv. 09.03.71. Til LFK 11.12.73. Til 
720 skv. 15.03.74. Til LFK 27.06.75. Til 720 skv. 25.08.75.Til 
LFK 17.08.78.Til 720 skv. 10.11.78.Til LFKfor FN-tjeneste i
Libanon 25.04.79. Til 720 skv. .07.79. Til LFK 03.05.84 
for IRAN. Til 720 skv. 12.10.84. Deltok i øvelse Varna 
15.-18.09.85, øvelse Elg 18.-21.09.85, øvelse Barfrost 86 
19.09.86 - 23.09.86. Til 720/Ørland 07.07.87. Til 720/Rygge 
22.08.87. Deltok i øvelse Viking 87 01.10.87 - 08.10.87, 
øvelse Bjørgvin 14.10.87 - 22.10.87, øvelse Viken 88 
29.02.88 - 06.03.88. Til 720/Ørland 21.08.89. Navn “Anne”. 
Totalhavarerte 13.09.89 under en flytur fra Hjerkinnhus ved 
Hjerkinn jernbanestasjon, Till Rollstadseterinne på Hjerkinn 
skytefelt. Under innflygingen Till landingsplassen ved 
OP-hytten foretok flygeren en brå venstresving for å unngå 
noen stridsvogner. Helikopteret mistet fart og høyde med det 
resultat at det kolliderte med bakken. Flygeren,
løytnant John Patrick Thofte, var uskadd, maskinisten, 
kaptein Edmund Karlsen, lettere skadd. Av detre passas-
jerene fikk fenrik Øyvind Aas lettere skader mens sersjant/
asp. Jarle Nordskog og sersjant/asp. Eric KrisTilan Steira 
kom uskadde fra hendelsen. Mannskap og helikopter Till-
hørte 720 skv.
Vraket gitt Till Agder videregående skole i Grimstad.

Fire UH-1B ankom til Norge med båt fra USA 13.10.66. Mottakskommisjon på Kjeller 
24.10.66.
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En UH-1B ankom Gardermoen med transportfly fra Dallas, Texas 09.01.67.

1203 64-14079 13.10.66 201:35 JT-D 079 8330:24 04.11.1966 Till Støttevingen Rygge. Til LFK 08.02.67. Til 
720 skv. 02.03.67. Til LFK 10.05.67. Til 720 skv. 25.05.67. 
Til LFK 26.06.67. Til 720 skv. 07.07.67. Til LFK 08.02.68. Til 
720 skv. 01.03.68. Til LFK 18.12.68. Til 720 skv. 13.02.68. 
Skadet hovedrotorbladene 14.11.69 ved kollisjon med JT-C. 
Reparert ved 720 skv. Til LFK 18.11.70. Til 720 skv.
02.02.71. Til LFK 06.08.73. Til 720 skv. 08.10.73. Større 
havari 26.10.75. Under overføring av helikopteret Tillhøren-
de 720 skv. fra Gardermoen Till Flesland langs kysten via 
Kjevik, fikk flygeren indikasjon på at motorturtall gikk Till 0, 
samTildig som varsellys kom på. Helikopteret
hadde mellomlandet på Kjevik for etterfylling av drifstoff og 
befant seg ca. 6 km øst-sørøst av Lista ved Hanagervannet. 
Flygeren satte helikopteret i autorotasjon og foretok en nød-
landing ved Østre Hauge. Under landingen ble helikopteret 
påført større skader. Mannskapet, flyger løytnant Øystein Jo-
hansen, maskinist løytnant Erling Sæther og passasjerene, 
Marianne Johansen, Torfinn Johansen og Ørjan Johansen, 
var alle uskadd. Helikopterets gangTild ved havariet var 
4651:30. Til LFK for reparasjon 03.11.75.
Til 720 skv. 05.03.76. Til LFK for IRAN 05.12.77. Avgitt for 
FN-tjeneste i Libanon 03.78. Til 720 skv. .07.79. Til LFK 
03.02.83. Til 720 skv. 06.06.83. Deltok i øvelse Varna 
15.-18.09.85, øvelse Elg 18.-21.09.85, øvelse Blue Fox 86 
08.09.86 -15.09.86, øvelse Barfrost 86 19.09.86 - 23.09.86,
øvelse Bjørn 87 19.03.87 - 26.03.87, øvelse Bjørgvin 
14.10.87 - 22.10.87, øvelse Viken 88 29.02.88 - 06.03.88 
og øvelse Vipe 89 23.10.89 -31.10.89. Lagret i Horten fra 
08.03.90. Tldelt FMU i april 1995 og er
utstillt ved Luftforsvarsmuseet i Bodø.

C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

2046 66-14420 09.01.67 7:25 SI-M 420 23.11.91 Eneste UH-1B i Norge med 48 ft. rotor. Egentlig en sivil Bell 
204 B Til 339 skv. 24.01.67.
Større havari 16.03.67. Underflyging fra Bakfjord Till Indre 
Snøfjord, havarerte helikopteret på et fjellplatå 4 km sør for 
Strømmen i Bakfjord. Mannskapet ble overrasket av tett snø-
fokk og mistet all referanse Till terrenget. Under forsøk på å 
lande havarerte helikopteret. Flygeren, løytnant Steinar Fre-
driksen og vingsersjant Ole MarTiln Tuset, var begge uskad-
de. Helikopteret ble påført større skader. Helikopteret var på 
vei Tillbake fra Kautokeino etter å ha fløyet forsvarssjefen 
dit fra Kirkenes. I stedet forturen Tillbake Till Bardufoss, ble 
mannskapet pålagt å melde seg i Alta for en personelltrans-
port med to personer derfra Till Bakfjorden. Total gangTild for 
Sl-M var 48:55. Gjeoppbyggetved LFK, Kjeller.
Til 339 skv. 11.11.69. Til LFK 07.11.72. Til 339 skv. 26.02.73.
Større havari 05.06.75. Under trening i nødprosedyrer under
utførelse av autorotasjon, havarerte helikopteret på bakken 
inne på flyplassområdet på Bardufoss. Mannskapet kom ikke 
Till skade. Helikopteret ble påført større skader. Flyger, major 
og sjef 339 skv. Per Borthner Thalberg, Zflyger fenrik Gunnar 
Bjørsvik og maskinist vingsersjant Age Leinhardt. Mannskap 
og fly Tillhørte 339 skv.
Total gangTild for helikopteret var 2123:20.
Til LFK for reparasjon 13.06.75. Til 339 skv. 04.02.76. Til 
LFK 03.05.79. Til 339 skv. .11.79. Utlånt Till 720 skv. for 
deltakelse i flere øvelser.
WFU 339 skv. 01.01.89. Lagret i Horten. 
Returnert USAF.
Se videre historikk i egen liste.
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Fire UH-1B levert med båt fra USA til Norge. Ankom LFK, Kjeller 05.07.67. Helikopterne 
hadde gjennomgått REHAB i USA før levering. Mottakskommisjon ble avholdt på Kjeller 
07.08.67.

C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

1085 64-13961 05.07.67 1071:30 JT-E 961 23.11.91 7632:30 Till 720 skv. 08.09.67. Større havari 28.04.68. Under avgang 
fra Kjevik for en tur till Sola, stoppet halerotoren i en høyde 
av ca. 30 ft. Helikopteret begynte en gjennomsynkning og 
kort etter rotasjon mot høyre. Denne fortsatte till helikopteret 
tok bakken og havarerte i en potetåker inne på selve flyplas-
sområdet på Kjevik. Flygeren, løytnant Ragnar Emil Næss, 
maskinisten, stabssersjant Nils Eivind Windingstad og maski-
nistaspirant, stabssersjant Kåre J. Solheim, var alle uskadde. 
JT-E med mannskap tillhørte 720 skv. C-ving på Sola
Helikopterets gangtild ved havariet var 1340:05.
Avgitt till LFK for reparasjon. Til 720 skv. 22.12.70. Till LFK 
21.03.73.
Til 720 skv. 04.06.73. Til LFK 04.01.77. Til 720 skv. 20.04.77.
Til LFK for kontroll etter hard landing 20.08.79. Til 720 skv. 
03.10.79.
Større havari 14.08.80. Oppdraget omfattet inn- og utlastil-
ngsdrill med bårer og personell for HSSØ/BSHS, samt 
rekognosering av marsjruter og landingssted. Under avgang 
med tomt helikopter ved utlastilngsplassen ble avgang med 
«minimum power» valgt. Like etter falt flygerens sete ned 
med den følge at helikopteret krenget till høyre og hovedrotor 
traff tre grantrær. Kraftilge vibrasjoner oppsto og helikopteret 
ble fløyet ca. 600 m og landet på en myr ved Nordseter
nordøst for Lillehammer. Flygeren, fenrik Ketill Horgen, og
maskinisten, kaptein Karsten Gabrieili, var begge uskadde.
Helikopteret var merket for FN-tjeneste. 
Til LFK for reparasjon.
Til 720 skv. 30.01.81. Til LFK 13.01.82. Til 720 skv. 30.04.82 
Ved 720 skv. Vekselvis stasjonert på Rygge og Ørland. 
Rygge i oktober 1992.
Tidelt Rygge flystasjon og montert på sokkel. Hvitlakkert med 
FN merker av Vestfold Bil og karosseri.

1087 64-13963 05.07.67 965:40 JT-F 963 8851:54 Ti 720 skv. 23.08.67. Ti LFK 05.11.69. Ti 720 skv. 09.01.70. 
Ti KF 19.05.70 for innstallering av Decca og glide slepe. Ti 
720 skv. 09.06.70. Ti LFK 18.09.72. Ti 720 skv. 23.11.72. Ti 
LFK 23.02.76. Ti 720 skv. 22.06.76. Ti LFK for FN-tjeneste 
i Libanon .03.78. Ti LFK for reparsjon etter beskytning i 
Libanon .05.79. Ti 720 skv. 16.11.79.
Ti LFK 16.03.81. Ti 720 skv. 19.08.81. Lagret i Horten fra 
08.03.90. 
Gitt til Sigve Fosmark, Lysebotn i bytte med en Bell 47D-1/G 
LN-ORW i.h.t. avtale med Forsvarsdepartementet av 6. 
januar 1993.
64-13963 fikk tildelt samme kjennetegn LN-ORW, den 30. 
august 1994.

1089 64-13965 05.07.67 830:30 JT-G 27.06.69 1386:15 Tilll 720 skv. 09.08.67. Totalhavarerte 04.12.68. Oppdraget 
var en taktilllsk rekognoseringstur for Befalsskolen for 
Infanteriet i Sør- Norge på Heistadmoen. Det var under 
tibaketuren ti Heistadmoen etter avsluttet oppdrag, at 
helikopterett kolliderte med en høyspentledning strukket over 
riksvei 10 ved Kjerkebergåsen, ca. 1 km vest for Saggrenda 
ved Kongsberg. Ledningene ble viklet inn i hovedrotoren og 
flygeren mistet kontrollen over helikopteret Det traff dalsiden 
ca. 135 m nedenfor spennet og halepartilllet ble slått av.
Kabindelen med alle ombord ble kastet ned mot elvebredden 
hvor det stanset. Det oppsto brann og etter korttillld var skro-
get omspent av flammer. Flygeren, løytnant Trond Hetty, ble 
skadet, maskinisten, stabssjersjant Erling Dahl Tobiassen, 
omkom, passasjerene løytnant Oswald Westli og befalselev 
Finn Grorud ble alvorlig skadd, løytnant Mikael Richardsen 
og Odd Håkan Wahlstedt Wejden skadd og befalselevene 
Per Øistein Pedersen og Ivar Valstad var uskadde.
Helikopter og mannskap tihørte 720 skv.
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C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

1206 64-14082 05.07.67 751:20 JT-H 082 8293,7 Till 720 skv. 21.09.67. Till LFK 04.06.68. Till 720 skv. 
19.06.68. Till LFK 23.02.70. Till 720 skv. 23.04.70. Till LFK 
03.01.73. Till 720 skv. 02.03.73. Till LFK 28.09.76. Till 720 
skv. 11.02.77. Till LFK .01.80. Till 720 skv. 27.02.80. Till LFK 
07.09.81. Till 720 skv. 07.12.81. Till LFK 06.06.83. Till 720 
skv. ? Stasjonert på både Rygge og Ørland. Totalhavarerte 
18.09.87.
Under forsøk på oppheising av personell fra en havarert 36 ft
motorseiler, hektet kroken på redningsheisen seg fast i 
båtens rekke. Helikopteret kom ut av kontroll og havarerte 
i sjøen 50 m vest av Lyngholmen ca. 3 km sør for Hankø 
i Onsøy. De to ombord i helikopteret, kaptein Runar A. 
Mathiesen og maskinist kaptein Erling Sæther, var begge 
uskadde. Helikopteret tilllhørte 720 skv.

Åtte UH-1B innkjøpt i 1970 till en pris på $ 28.268,- pr. stk. Helikopterne skulle hentes ved
Mannheim og flys hjem i to puljer i november og desember 1970. Flyene befant seg ved
Coleman Barracks ved Sandhofen, Frankfurt am Main og ble plukket ut av en kommisjon 
fra LFK i tilden 14. -18. september 1970.

C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

231 60-3585 25.11.70 2385:40 JT-I 858 8315:18 Til 720 skv. 10.02.71. Till LFK 26.07.71. Till 720 skv. 
19.10.71. Till LFK 17.04.74. Till 720 skv. 05.07.74. Till LFK 
13.02.78. Till 720 skv. 01.06.78.
Till LFK 02.06.82. Till 720 skv. 07.07.82. Till LFK 01.09.83. 
Till 720 skv. 18.01.84. Fløyet fra Rygge till Horten 08.03.90 
for lagring.
Tilldelt Hæren og brukt som gate-guard på Sessvollmoen. 
Senere till Forsvarets flysamling Gardermoen. Lagret men 
vurdert for dårlig for restaurering i desember 2012. Demon-
tert og skrotet. 

232 603586 25.11.70 1909:00 SI-K 586 Til 339 skv. 26.02.71. Til LFK 04.10.71. Til 339 skv. 10.01.72. 
TIl LFK 30.01.76. Til 339 skv. 28.04.76. Til 719 skv. 16.08.80. 
Ill 339 skv. 31.08.80. Til LFK 02.06.81. Til 339 08.10.81 
Tildelt Bardufoss flystasjon for ABDR-øvelser.

259 60-3613 03.12.70 1487:00 JT-G 30.06.71 1517:20 Ankom til LFK Gardermoen 03.12.70. Til 720 skv. 07.04.71.
Totalhavarerte 21.04.71. Oppdraget besto i treningsflyging 
med elev i nødlandinger med utkoplet motor fra ca. 500 ft. 
høyde. Under autorotasjon fikk helikopteret for stor gjen-
nomsynkning og havarerte mot bane 11-29 på Gardermoen 
flystasjon. Først slo halerotoren nedi og ble revet av. He-
likopteret fikk da ukontrollert rotasjon mot høyre med økende 
hastighet og traff til slutt bakken og kom i brann. De tre 
ombord kom seg ut. Flyger og instruktør, løytnant
Hans Levi Alnes, ble skadd, mens flyelev sersjant Sem-
ing Otnes og maskinsten, stabssersjant Cato Olsen, var 
uskadde. Fly og mannskap tilhørte 720 skv.

268 61-0688 25.11.70 1695:40 JT-J 688 Til 720 skv. 24.05.71. Til LFK 15.03.72. Til 720 skv. 12.05.72. 
Til LFK 13.01.75. Til 720 skv. 16.04.75. Til LFK 17.03.76 for 
installasjon av mobiltelefon. Til 720 skv. 06.04.76. Til LFK 
04.05.79. Til 720 skv. 25.09.79. Ill LFK 03.06.85. Til 720 skv. 
04.01.86. Fløyet fra Rygge til Horten for lagring 08.03.90. 
Tildelt Hæren og brukt til trening ved Vatneleiren. Senere 
avgitt til Flyhistorisk Museum på Sola.

269 61-0699 24.11.70 2254:05 SI-L 699 7360:35 Til 339 skv. 12.05.71. Til LFK 23.05.72. Til 339 skv. 05.07.72. 
Til LFK 24.10.74. Til 339 skv. 03.03.75. Til LFK 04.03.80. Til 
339 skv. 19.06.80. Til 720 skv. 03.07.80. 
Større havari 29.05.84. Etter avsluttet dropp av fallskjerm-
jegere over Aur-sletta ved Sessvoldmoen, besluttet flygeren 
å forta landingen som en autorotasjon, d.v.s. simulert ned-
stigning uten motor, på et jorde ca. 1 km øst for Sessvold-
moen. Uheldige omstendigheter førte til kompressorstall med 
påfølgende virkelig nødlanding. Besetningen besto av flyger, 
fenrik Jørn Halvorsen og maskinist, kaptein Ola Birkeland. 
Det var ingen personskade. Mannskap og helikopter tilhørte 
720 skv. Helikopterets gangtid ved havariet var 6417,6 timer.
Returnert til 720 skvadron hvor helikopteret deltok i en rekke 
øvelser fra både Rygge og Ørland. Lagret i Horten. Tildelt 
Hæren v/Brig N. på Skjold.
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C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

226 60-3580 02.12.70 1900:00 SI-I 580 Til 339 skv. 02.07.71. Til LFK 08.01.72. Hl 339 skv. 09.03.72. 
Til LFK 28.10.76. Til 339 04.04.77. Til 719 skv. 08.12.78. 
Til 339 skv. 01.02.79. Til 719 skv. 05.11.79. Til 339 skv. 
07.12.79. Til LFK 22.09.82. Til 339 skv. 17.04.83. 
Fra 339 skv. til Flyhistorisk museum Sola 19.01.89 som 
disponererflyet når det ikke brukes som instruksjonsfly ved 
Sola videregående skole.

230 60-3584 04.12.70 2173:00 SI-J 584 Til 720 skv. 01.02.71. Til 339 skv. 10.08.71. Til LFK 04.09.71.
Til 339 skv. 23.11.71. Større havari 17.03.73. Helikopteret 
var på vei fra Båtsfjord til Kirkenes med en pasient da det 
havarerte under fosøk på nødlanding i dyp snø ved Finnvik-
dalen på Varangerhalvøya på grunn av en snøbyge obser-
vert forut. Flygeren, oberstløytnant Arne Nikolai Holum (sjef 
Ops.Gruppen Bardufoss) og maskinisten, stabssersjant Per 
Steinar Wikeland, ble skadd. Passasjeren, Kjell Ove Grønås, 
var uskadd. Helikopteret tilhørte 339 skv. og hadde ved
havariet logget 2935:05. Halebommen brakk av like bak 
kabinen. Til LFK for reparasjon. Til  339 skv. 10.01.74. Til 
LFK 22.08.79. Til 339 skv. 09.01.80. Delvis brukt til delegjen-
vinning etter sprekkdannelser.
WFU 01.03.87. 
Til Bardufoss videregående skole, Bardufoss, 08.10.87.

243 60-3597 04.12.70 2405:48 JT-A 597 8438:18 Til 720 skv. 11.03.71. Hl LFK 10.11.71. Til 720 skv. 04.02.72.
Til LFK 02.08.74. Til 720 skv. 16.10.74. Til LFK for FN-
tjeneste i Libanon .03.78.
Til LFK for IRAN etter FN-tjeneste 15.01.79. Til 720 skv. 
03.05.79.
Gitt til Asphaugen videregående skole i Bodø 19.10.90.

8 stk. UH-1B innkjøpt brukt fra USA som reservemateriell.

C/N USAF 
Ser.No

Ankom
Norge

Flytid Kjennetegn
til 01.09.72

Kjennetegn
fra 01.09.72

Avskrevet Flytid Diverse Opplysninger

237 60-3591 04.76 3706:00 Ikke montert. Store sprekker. Tildelt Bardufoss flystasjon og 
montert på sokkel.

407 62-1887 ?.04.76 Ikke montert. Brukt til delegjenvinning. I det amerikanske 
sivilregistret er det oppgitt at 62-1887 ble registrert N91320 
den 30. desember 1991. Det tilhører Avag Inc., i Richvale, 
California og brukes til sprøyting av jordbruksområder. 
Helikopterets sertifikat er gyldig til 31. januar 2022. 0m seri-
enummeret er feil i Norge eller i USA er ikke kjent.

457 62-1937 04.06.76 4740:40 937 7647:00 Til 720 skv. 29.01.79. Til LFK 19.02.79. Til 720 skv. 26.02.79. 
Til Libanon for FN-tjeneste .04.79. Til 720 skv. .07.79. Til 
Sogn videregående skole og lagret på Fornebu.

477 62-1957 ?.04.76 957 Til LTS, Kjevik som instruksjonsmaterielL
Tidelt Bardufoss flystasjon. Tomt skall med hale fra ser.nr. 
993.

545 62-2025 04.06.76 4759:20 025 6767:42 TiI 720 skv. 06.03.81. Lagret på Rygge for delegjenvinning.
TideIt Rygge flystasjon for ABDR-øvelser.

606 62-2086 04.06.76 5494:00 2086 5956,3 TiI 720 skv. 16.01.78. TiI LFK for FN-oppdrag .03.78.
Totalhavarerte 03.02.79 under et ambulanseoppdrag ved 
landsbyen Rishknaniyah i Sør-Libanon. På nordlig kurs, ca. 
500 m nordvest for landsbyen, traff helikopteret en høys-
pentledning og styrtet i bakken i en dalside 100 m lenger 
nord. Alle fire ombord omkom. Flyger, fenrik Peer Frode 
Eriksen, maskinist løytnant Kjell Edgar Lund, lege
major Egil Kjeldaas og sykepleier løytnant Jostein Berg.

723 63-8501 04.06.76 2233:00 501 3608,6 TiI 719 skv. 02.12.76. TiI 339 skv. .03.77.
Større havari 09.01.81 på Stormyra 7 km nord for Bardufoss, 
da halen slo nedi bakken under landing. Uhellet skjedde i 
forbindelse med utsjekkfor en fire-flys formasjon. Flygeren, 
fenrik Klaus Holtgaarrd, var uskadd mens maskinisten, løyt-
nant Odd Furu, fikk lettere skader. Mannskap og helikopter 
tilhørte 339 skv. Total gangtid var 3608,6 timer. Helikopteret 
ble avskrevet etter dette havariet.
Vraket gitt til Agder videregående skole i Grimstad.

810 63-8588 04.06.76 4679:00 588 TiI 339 skv. 09.04.79. TI 720 skv. 10.05.82. TI 339 skv. 
28.05.82. TiI LTS, Kjevik som instruksjonsmateriell 28.09.88. 
Ved FMU Gardermoen 10.11.89. TiI Agder ingeniør-distrikt-
shøyskole, Grimstad i 1995. TI Kjeller Flyhistoriske Forening 
i 2001.
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Ser. Nr. Fra Til Anmerkning
079 03.04.78 28.07.79
2086 03.04.78 03.02.79 Totalhaveri
963 03.04.78 18.04.79 Beskutt og skadet
597 03.04.78 18.04.79
089 13.01.79 18.04.79 Beskutt og skadet
937 23.04.79 28.07.79
967 04.05.79 28.07.79

Følgende UH-1B helikoptere var i tjeneste ved Unifils Heliwing, Naqoura i Libanon: 

Bell UH-1B returnert av Luftforsvaret til USAF og senere solgt på det private markedet.

USAF 
Ser. Nr.

C/n Historikk i USA

62-1994 514 Registrert N6180A 13.08.1997 på Chuck Jones Flying Service Inc., Biggs, Butte, California. Omregistrert 03.10.2000 på 
Jones Aviation Inc., Biggs, Butte, California, fortsatt som N6180A. Omfattende skadd etter havari ved Colusa, Californij21. 
juni 2017 da helikopterets halerotor traff strømkabler under sprøyting av jordbruksavlinger. Flygeren ble ikke nevneverdig 
skadd i ulykken. Flytillatelsen var gyldig til 31. mars 2019.

62-1995 515 Registrert NI MX 02.02.1995 på Northwest Helicopters Inc., Olympia, Washington, WA 98501. Flytillatelsen var gyldig til
31.07.2019.

62-1996 516 Sett lagret på Van Nuys flyplass, Los Angeles, 22.06.92. Ombygget av Garlick Helicopters Inc. for landbruks- og pestkontrol-
loperasjoner. Registrert N198HM 09.06.1999 på Helimax Aviation Inc., Sutter Creek, Amador, California, CA95685.
Omregistrert 09.10.2015 på R &R Conner Aviation LLC, Conner, Rivalli, Montana. Flytillatelsen utløper 31.10.2021.

63-13086 1014 Registrert NI INE 22.10.1992 på Northeast Helicopter Services Inc, Plymouth, MA 02360. Omregistrert 13.09.2006 på
Southern Cross Aviation Inc., 3511 Silverside Road, Ste 105, Wilmington, New Castle, Delaware 19810. Omregistrert
15.02.2018 på Northern x-treme Helicopters Inc., Kelsey, El Dorado, California. Flytillatelsen utløper 28.02.2021.

63-13087 1015 Registrert N4389Y 06.08.1992 på Summit Sales and Leasing Inc., State Road 605, Box 39, Cloverdale, Botetourt, Virginia, 
VA 24077. Solgt til Australia og slettet fra amerikansk register 20.01.2000. Registrert VH-UHF11999 på Commercial Helicop-
ters Pty Ltd., Mudgee, New South Wales, Australia. Solgt i September 2011 til Caloundra Helicopters Pty. Ltd., Solgt i mars 
2012 til Niugini Heliworks, Lae, Papua, Ny Guinea. Eies i dag av Jurgen Ruh, Papua New Guinea men brukes av Robert 
Cecil Hayward i Cairns, Australia

63-13088 1016 Registrert N204JB 21.01.1992 på Lift Inc., Bow, New Hampshire. Skadet i uhell 31.08.1994 under avgang fra Carrabasset,
Maine. Overtatt og drevet av Joseph Brigham, Pembroke, New Hampshire. Registrert 22.11.2002 på Jesse L Morten,
Larimore, Grand Forks, North Dakota 58251, som N204JB. Flytillatelsen utløp 31.10.2018.

63-13089 1017 Sett lagret på Van Nuys flyplass, Los Angeles, 22.06.92. Videre historie ukjent. Dette kan ha vært 62-1887 som står i FAA
registeret som N91320.

63-12853 3111 Registrert N41870 06.08.1992 på Summit Sales and Leasing Inc., Cloverdale, Virginia, VA 24077. Trolig havari/uhell 
29.09.1994. Slettet fra sivilregisteret 18.09.2007.

63-12854 3113 Reg. N64RA 21.02.1996 på Rutland Air Inc., Ridge Spring, South Carolina. Registrert 19.05.2007 på Pollux Aviation Ltd.,
Wasilla, Kenai Peninsula, Alaska, som N64RA. Registrert 21.02.2014 på R&R Conner Aviation LLC, Conner, Rivalli, Montana.
Flytillatelsen utløp 29.02.2020.

63-12856 3114 Ombygget for jordbrukssprøyting av Garlick Helicopters Inc, USA. Registrert N123MS 21.01.1992 på Construction
Helicopter Inc, Potter Valley, California, CA95469. Solgt til New Zealand og slettet fra det amerikanske sivilregisteret
17.11.1992. Registrert ZK-HHB på Beck Helicopters Ltd., Eltham 4657, New Zealand.

66-14420 2046 Registrert N6226H (Registration pending), Ocala, Florida 34472-3447. Registrert 18.10.2000 på Pacific Helicopter Services
LLC, Kahului, Maui, Hawaii 96732. Flytillatelsen utløp 31.12.2018.

Det kan ha skjedd en forbytting mellom UH-IB 63-13089 og 62-1887. Førstnevnte skal ha blitt sendt til USA men 
det er sistnevnte som figurerer på det amerikanske Federal Aviation Administrations registreringsoversikter som 
N91320.
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Bilder

Et tidlig bilde av UH-1B JT-C i fargene til 720 skvadron
            Foto: RNoAF Kjeller

Et tidlig bilde av UH-1B JT-C i fargene til 720 skvadron
            Foto: RNoAF Kjeller
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Et tidlig bilde av UH-1B JT-C i fargene til 720 skvadron
            Foto: RNoAF Kjeller

UH-1B JT-H i fargene til 720 skvadron
            Foto: FRM
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UH-1B SI-E i fargene til 339 skvadron
           Foto: Ukjent Internett

UH-1B SI-F i fargene til 339 skvadron
           Foto: Ukjent Internett
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UH-1B XJ-C i fargene til 719 skvadron
            Foto: FRM

UH-1B XJ-C i fargene til 719 skvadron
           Foto: Bård Floor Gimnes
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UH-1B Ser.no. 082
           Foto: Ukjent Internett

UH-1B Ser.no. 086
           Foto: Ukjent Internett
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En litt sliten 585 som ble lagret ute etter utfasing
          Foto: Ukjent Internett

UH-1B Ser.no. 597 på Sola
           Foto: Ukjent Internett

39



UH-1B Ser.no. 854 under en redningsøvelse
           Foto: Steinar Sævdal

UH-1B Ser.no. 854
           Foto: RNoAF Kjeller
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UH-1B Ser.no. 856
           Foto: Steinar Sævdal

UH-1B Ser.no. 856
           Foto: Steinar Sævdal
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Et bilde som viser markeringen oppe på taket til de norske UH-1B maskinene
            Foto: FRM

UH-1B XJ-C sett under ifra
            Foto: FRM

42



UH-1B Ser.no. 856. Her ser vi en av maskinene som ikke hadde VHF antennene på nesen, men var plas-
sert oppe på taket

           Foto: Steinar Sævdal

UH-1B SI-G med vinterkamuflasje rundt 1970
           Foto: Morten Kaspersen
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Bell UH-1B Iroquois

Type: Transporthelikopter

Motor: 1100 hk Lycoming T-53-L-9A

Fast bevæpning: Ingen

Toppfart: 237 km/t

Lengde: 12,08 m

Hovedrotor: 13,41 m diameter

Høyde: 4,45 m

Vekt lastet: 3856 kg

Nyttelast: ca 1500 kg

Rekkevidde: 600 km

Maks flyhøyde: 14 200 ft (4300 m)

Teknisk data
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Utseende på det normale halepartiet til UH-1B maskinene

En del maskiner hadde halepartiet til en UH-1C modellen. Halevingen var noe bredere og var vridd 
mot venstre, noe som gjør at pilotene ikke trengte å gi så mye sideforskyving på pedalene under av-
gang og landing. Lyset i halen ble på maskinene med vridd hale flyttet ned fra selve halefinnen til et lys 
på hver side av bakre del av hale bommen.

Mulig noen maskiner kom med denne halen. Mulig en del maskiner fikk denne ettermontert etter sprek-
koppdagelse eller uhell. Det kan virke som om følgende maskiner hadde C hale:
580, 584, 591, 597, 688, 699, 937, 994, 995, 963 og 420.

Normalt drivstoff fyllepunkt ( rød ring) Maskin 854 hadde den på andre siden

Normalt var drivstoff tank påfyllingspunktet på høyre side, mens noen maskiner hadde denne på ven-
stre side. Markert med en rød ring. følgende maskiner er kjent med tank på venstre side : XJ-A/B/C/D 
(65-12853/4/5/6). Disse hadde heller ikke dobbel antenne i nesen



Nødpeilesenderen som ble montert på alle maskinene
Varsel firkanten som vist her var svart på noen av maskinene

48

Interiørbilde av cockpiten. Polstringen i setene var ofte olivengrønn eller rød
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Her ser vi to VHF antenner fremme på nesen mens de to UHF antennene er plassert foran cockpit vin-
duet ( hvite pinner )

Den ekstra drivstoff tanken som var mulig å montere på begge sider. Problemet var at vektøkningen ga 
lite ekstra rekkevidde. Ble derfor lite brukt



Motor:

Avco Lycoming T53-L-9A Turbin motor

Vekt : 247 kg
Lenge: 1219 mm
Diameter: 584 mm
Effekt: 1,100 hk (litt avhengig av modell)
First Flight : 1956
Brukt på: Bell UH-1 Iroquois Helikopter, Grum-
man OV-1 Mohawk, Kaman HH-43 Huskie 
Helikopter
Ca 19,000 T53 modeller er bygget og levert

En T53 motor montert på en UH-1. Sett fra ven-
stre side

En T53 motor montert på en UH-1. Sett fra høyre 
side

Hele motor/rotor systemet montert på en UH-1. 

Detaljer på rotor girboksen på en UH-1. 
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Produksjonslinje av UH-1. Til venstre lang cabin og til høyre kort cabin

           Foto: Ukjent Internett
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Modeller
1/72

Italeri UH-1B Huey

En modell først utgitt i 1994. Senere utgitt i flere 
omganger av både Italeri og andre som Tamiya og 
Zveda. Brukbar form og detaljer

Hobby Boss UH-1B Huey

Utgitt første gang i 2008. Brukbar form og detaljer

1/48

Monogram  Huey Chopper

Utgitt første gang i 1959. Ukjent kvalitet og form 
for forfatter. Ugitt flere ganger av Monogram og 
andre. Senere utgitt av Revell som en UH-1C

1/35

Hobby Boss UH-1B

Hobby Boss har annonsert en ny UH-1B i 2020. 
Bilde på esken derimot er en UH-1C

1/24

Monogram

Først utgitt i 1969. Senere utgitt i flere omganger.
Brukbar form og detaljer
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Italeri sin 1/72 UH-1B bygget av forfatter
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Kilder
- Forsvaret: Jubileumshefte 339 skvadron 25 år
- Forsvaret: Jubileumshefte 339 skvadron 30 år
- Forsvaret: Jubileumshefte 720 skvadron 20 år
- Flyhistorisk Tidsskrift 1-91
- Warbirds of Norway: Temahefte og newsletter Bell UH-1 Vol 33
- Norsk Luftfartshistorisk Magasin Flyhistorie Nr 41 Oktober 2016
- Squadron/Signal 1075: UH-1 in action
- Osprey Publishing: Bell UH-1 Huey “Slicks” 1962 - 75
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Vedlegg
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Utdrag fra T.O. 1-1-4(N) fra 22 oktober 1974 vedrørende UH-1B
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