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Forsidebilde: 334 skvadronens Mosquito Mk.VI i formasjon på slutten av 40 årene

Innledning

Dette hefte er laget med tanke på modellbyggere og andre med historisk interesse
om temaet. Hovedvekten av innholdet er farger og merking av flyet. I tillegg er relevant historisk informasjon forsøkt samlet. Heftet er ikke laget for videresalg men for
gratis nedlastning via internett. På denne måten kan ny informasjon raskt legges inn
og en oppdatering kan være klar for brukerne på en enkel måte.
Innholdet er ikke nødvendis 100% riktig, men inneholder det vi vet i dag. Det oppfordres derfor til å komme med innspill, kommentarer, kritikk, nye bilder m.m. slik at
historien blir mest mulig korrekt
Et slikt hefte er som oftest et sammarbeid mellom entusiaster, som på hver sin side
har samlet bilder og informasjon om temaet. Jeg vil derfor takke følgende personer
for deres bidrag til at dette hefte var mulig å lage:
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Mosquito i Norge

No 334 Squadron kommer hjem til Norge i samlet formasjon 8. juni 1945

Mosquito til Norge

fløy fra ????? og landet på Gardermoen noen
timer senere.

I 1945 hersket det tvil om de tyske styrker som
var stasjonert i Norge ville gi seg uten kamp
ved en eventuell kapitulasjon på kontinentet.
De norske flygerne flygerne i RAF No 333
Squadron som hadde fløyet oppdrag på norskekysten siden 1943, måtte forberede seg på
nye oppdrag mot Norge. Det ble opprettet et
eget alliert ekspedisjons korps som skulle
settes inn i Norge. De flystyrker som inngikk
ble samlet i No. 88 Group (fighter Command),
etablert i Edinbourgh den 10 april 1945.

Den første tiden hjemme

De tyske styrker i Norge kapitulerte 9 mai 1945
i ordnete former og nordmennene kunne forberede seg til en fredelig overføring hjem.
I mai 1945 ble Mosquito vingen (B flight) trukket ut av RAF No 333 Squadron og det ble opprettet en ny avdeling for disse; RAF No 334
Squadron.
Den 8 juni 1945 kunne den nye jagerbombe
avdelingen med sine 10 maskiner fly hjem. De

Etter overtagelsen ble avdelingen i likhet med
Spitfire skvadronene, mer eller mindre nedlagt
med en gang. Mannskapet ble dimmitert i stor
stil og man hadde ikke mulighet til å drive noe
aktiv flygning. 334 skvadron gikk inn i en
dvale. En del vedlikeholdsflyging ble gjennomført.
For å bygge opp igjen Luftforsvaret utarbeidet
forsvarsdepartementet treårsplanen 1946-49.

I den første tiden etter hjemkomsten var
avdelingene underlagt RAF kommando.
Tjenesten for Mosquito flygerne besto hovedsaklig av kurér tjeneste
Den 21 november 1945 trakk No. 88 Group
seg ut av Norge og dermed ble 334 skvadron
formelt innlemmet i Det Norske Luftforsvar
Under Norsk kommando

Planen var å ha to Mosquito skvadroner, men
endte opp med en.
Da mannskaps og utstyrmangelen bedret seg i
1947 og 1948 ble det blåst liv igjen i jagerbombefly skvadronen. 334 skvadron var oppsatt med Mosquito FB Mk.VI til flyene ble
faset ut i 1952. I tillegg hadde de tre stk Mk.III
skolefly.

servefly. Planen var en skvadron på Gardermoen og en Skvadron på Sola. I tillegg ble det
vurdert anskaffet to slepefly for luftmål av type
Mosquito Mk. XVI B.
Det endte opp med en jagerbombefly avdeling
og anskaffelse av 10 FB Mk.VI og tre stk Mk.III
skolefly. I tillegg hadde man de som allerede
var overtatt av Luftforsvaret 21 november
1945.

Engangsanskaffelsen
I juni 1945 ble det fra norsk side initiert forhandlinger med britenes Air Ministry med formål å
sikre rimelig materiell hjelp til oppbygging av et
selvstendig norsk flyvåpen. For jagerbombefly
ønsket man å anskaffe 55 Mosquito Mk.VI.
Nok fly til å utruste 2 skvadroner inklusiv re-

De nye Mosquito flyene ankom Norge juli og
august 1947. De to siste, av typen Mk.III
skolefly, ankom landet i mai 1948

Flyene til 334 skvadron på line, sannsynligvis Sola

Farger - Merker - Koder

Mosquito FB Mk.VI, F-AB, RF764. Farger og merking etter 1946 standard
Farger
Da Mosquito flyene ankom Norge i 1945, var
de malt i standard RAF mønster. Medium Sea
Grey over hele flyet og med Dark Green kamuflasje mønster på oversiden. Med ny merking i 1946 ble flyene malt om i den norske
varianten av RAF fargene; Lys grå over alt
med Mørk Grønn kamuflasje mønster på oversiden. Mønsteret følger stort sett det originale
britiske. De nye fargene er relativt lik de
britiske. Mørk Grønn er en tanke grønnere enn
den britiske Dark Green. Flyene behold denne
fargekombinasjonen til utfasingen i 1952
Nasjonalitetsmerker
Ved ankomsten til Norge var alle fly merket
med standard britiske RAF rundeller: 56” diameter C rundell oppå vingen, 36” diameter
C1 rundell på flykroppen og 32” diameter C
rundell under vingen
Da Luftforsvaret overtok flyene i november
1945 ble de nye norske nasjonalitetsmerkene

(som ble valgt etter en konkurranse) malt direkte oppå de britiske. En del variasjon på
størrelsen forekom tydeligvis da noen er like
store som de originale RAF rundeller mens
noen er mindre og de gamle er overmalt.
Det viste seg at rundellens blå ring var dårlig
synlig på mørk bakgrunn. For å bedre dette ble
det innført en bestemmelse om at det skulle
være en hvit ring utenpå den blå. Dette gjaldt
på mørk bakgrunn. Men ble også tydeligvis
malt på lys bakgrunn (undersiden) av flere. En
tidlig standard var å male den hvite ringen like
bred som den blå på flykroppen, mens på vingene ble den halvparten av den blå sin
bredde. En del variasjoner kan likevel sees
I 1947 - 48 ble størrelsen på de norske rundellene standardisert. Rundellen skulle!
være
600 mm i diameter for flykroppen og 900mm
for vingene (både over og under). I tillegg
skulle det være en 50mm hvit ring utenfor den
blå fargen. Noe som gir en 700mm bred total
ring.

No 334 Squadron over Stavanger 8 juni 1945. Farger og merking etter RAF standard
Koder
334 skvadron brukte standard RAF koder fram
til august 1946. Denne besto av avdelingskode
KK foran rundellen og flyets individuelle bokstav bak. Den sistnevnte ble også gjenntatt
under nesen foran på flyet.
15.8.1946 ble en ny merking innført. Avdelings
koden ble byttet ut med en bokstav. Hver flytype fikk hver sin bokstav. Mosquito fikk tildelt
bokstaven F mens f.eks Spitfire fikk bokstaven
A. Denne bokstaven ble etterfulgt av to bokstaver som skulle identifisere hvert fly. Det første flyet skulle ha koden AB, så AC, AD til AZ
(AA ble ikke brukt). Neste bokstav kombinasjon var BA - BZ osv. Bokstavene skulle være
500 mm høye og hadde en relativ tykk font i
hvit farge. Bokstavene J,Q,Æ,Ø og Å ble ikke
brukt. En kode var unikt for hvert fly og ble ikke
brukt flere ganger.
Flytypens bokstav skulle være til venstre for
rundellen på begge sider av flykroppen, mens
det individuelle bokstavparet skulle være til
høyre. Hele merkingen, kode og rundell, skulle
plasseres rett overfor hverandre på hver side
av flykroppen. Dette medførte at selve rundellene ble plassert asymmetrisk på hver side av
flykroppen.
Denne type merking var lite populært da man

mistet avdelingstilhørigheten på flyene . Etter
mye press ble kodingen endret i januar 1951.
Man gikk man tilbake til den tidligere måten
med å ha tobokstavskode for hver avdeling.
334 skvadron fikk avdelingskode RI. Denne
gangen ble avdelings koden plassert bak rundellen mens flyets indivudielle bokstav ble
plassert først. Dermed ble plasseringen av
rundellen symetrisk igjen. Bokstavene skulle
være 600mm høye og hvite.
Serienummer
Standard RAF serienummerpraksis ble brukt
fram til august 1946. Serienummeret var plassert bak på flykroppen. Tallene var 8” (203mm)
høye og hadde svart farge. På mange av flyene var serienummeret også malt på undersiden av vingene. Med nye koder av 1946 ble
serienummeret nå malt i svart på halen og på
motorgondolen under vingen. Med reglene fra
1951 ble serienummeret igjen malt på flykroppen
Flaggstriper
Alle flyene hadde påmalt en flaggstripe på
spinneren da de kom til Norge. Det ser ut som
denne forsvant med innføringen av ny merking
i 1946.

Mosquito FB Mk.VI, RI-I, RF787 på Kjevik i 1952. Merking etter 1951 standard

Mosquito FB Mk.VI, KK-H, RF886 på Kjevik i 1946. Flaggstripen på spinner og flyets individuelle
bokstav påmalt under på nesen. Farger i RAF standard. Propellblad i svart med gul tupp

334 skvadron

F-AG og F-AP fra 334 skvadron i formasjon

B vingen med Mosquito ble utskilt fra RAF No
333 Squadron 26 mai 1945 og dannet den nye
RAF No 334 Squadron. (datoen for denne
hendelsen er noe omdiskutert). Grunnen var at
det var upraktisk med en A ving med Catalina
sjøfly og en B ving med Mosquito i samme
avdeling. Derfor ble jagerbombe avdelingen
No 334 Squadron opprettet. Det norske
mannskapet i avdelingen fløy hjem til Norge
med sine 10 fly den 8 juni og landet utpå ettermiddagen på Gardermoen.
Avdelingen var operativt underlagt RAF fram til
november 1945. I den perioden ble det drevet
en utstrakt kurérvirksomhet mellom Norge og
Storbritania og det ble fløyet nærmest fast
mellom Gardermoen og East Fortune i
Skottland. I denne perioden styrtet et fly i Larviksfjorden. Begge ombord i flyet omkom. Det
var det første uhellet avdelingen hadde som
selvstendig avdeling.
21 november ble avdelingen overtatt av Luftforsvaret og fikk navnet 334 skvadron. Da var
allerede mannskapsmangelen begynt å melde

seg. De fleste piloter og bakke mannskaper
var allerede dimmitert. Sommeren 1946 var
det bare en flyger igjen, skvadronsjefen. Frem
til mai 1947 ble det stort sett bare fløyet vedlikeholdsflyging. Avdelingen gikk nærmest i
dvale fram til 1 juni 1948. Da ble det bestemt å
sette 334 skvadron opp til full styrke igjen i
henhold til treårsplanen fra 1946 - 1949.
I oktober flyttet avdelingen til Sola. Skvadronens oppgave ble igjen den gamle som med
No 333 Squadron, rekognosering av norskekysten.
Etter en ulykke i januar 1951 ble mosquito flyene satt på bakken for godt. Flyene var begynt
å bli gamle og slitne. Fra februar samme år
begynte man å hugge opp de gamle flyene.
Mens Mosquitoene sto på bakken, drev
avdelingen vedlikeholdsflyging med Harvard
fly som de fikk tildelt.
Fra september 1951 begynte avdelingen å
omskolere seg til jetflyet F-84

De Havilland Mosquito i norsk tjeneste 1945 - 1952.
Av Bjørn Hafsten
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Overtatt av Luftforsvaret. Ankom til Norge 28.08.47.
Overtatt av 334 skv.
Totalhavari i Boknafjorden sør for Haugesund. Flygeren,
løytnant Willi Børretzen, og navigatøren, sersjant Hans
Fredrik Andersen, omkom. Flyet var på et treningstokt fra
Sola da det ifølge øyenvitner skjedde en eksplosjon i flyet
under utflating etter et slakt stup. Venstre vinge brakk av og
deteretter fulgte en ny eksplosjon slik at også høyre vinge
brakk av. Flyet styrtet i sjøen fra ca. 500 m høyde og noen
hubdre meter aktenfor ruteskipet M/S "Haugesund". På tross
av et omfattende redningsarbeide var det lite som kunne
gjøres. Flyet hadde ved havariet logget 141:05.
Overtatt av 334 Sq. fra No. 27 MU.
Overtatt av Luftforsvaret fra RAF.
Avskrevet og hugget på Gardermoen. Total flytid 200:45.
Mottatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Totalhavari under landing på Lista flystasjon. På grunn av
stor fart gikk flyet ut over enden av rullebanen og gjorden en
"ground loop". Ingen om bord ble skadd. Flygeren var
sjefen for 334 skvadron, kaptein Reidar Isaksen, og
navigatør, løytnant Kristiansen. Flyet hadde ved havariet
logget 278:40.
Overtatt av 333 Sq. B-Flight.
Totalhavarerte i Larviksfjorden utenfor Stavern. Flyet var på
et øvelsestokt med to andre fly fra 334 Sq. da de gikk ned i
lav høyde for å se på et tysk fartøy på vei inn fjorden. RF647
skar nedi vannet med vingen og deretter med hele
flykroppen. Flyet ble kastet opp i luften hvor det eksploderte.
Flygeren, sersjant Per Egil Ilsås, og navigatøren, fenrik
Torberg Haaland, omkom.
Overtatt av 333 Sq. B-Flight.
Uhell (Cat.AC) på Kastrup flyplass ved København. Flyet
ble taxet av bakkemannskaper da det kolliderte med en
startervogn. Returnert RAF. Ved en feil ble dette flyets
serienummer brukt ved tildeling av nytt kjennetegn F-AC den
15.8.46.
Overtatt av 333 Sq. B-Flight
Uhell (Cat. A) på Banff. Flyger var H. Wenger.
Overtatt av Luftforsvaret fra RAF.
Større havari (Cat.B).
Avgitt fra 334 skv. for montering av søkeradar. Returnert til
334 skv. i august 1950.
Avskrevet.
Avgitt til LTS Kjevik som instruksjonsmateriell. Fløyet fra
Sola til Kjevik 21.04.52. Total flytid 433:55.
Overtatt av 333 Sq. B-Flight fra No. 27 MU.
Større havari (Cat.B) under landing på Kastrup flyplass ved
København etter en treningstur fra Gardermoen. Vraktet
fjernet av RAF før norske representanter kom til stede den
15.7.46. Avgitt til de Havilland for reparasjon 14.02.46, men
senere kassert.
Overtatt av 334 Sq. fra No. 27 MU.
Overtatt av Luftforsvaret.
Avskrevet for lagring på Kjevik for fremtidig museumsbruk.
Total flytid 270:45.
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Overtatt av 333 Sq. B-Flight.
Uhell (Cat. AC). Reparert lokalt av de Havilland.
Returnert 334 Sq.
Avlevert fra 334 Sq. til No. 51 MU. Levert til Frankrike
10.07.46.
Overtatt av 333 Sq. B-flight.
Mindre uhell (Cat.AR) på Kjevik. Flyger var F. Ure.
Overtatt av Luftforsvaret fra RAF.
Avgitt fra 334 skv. for lagring.
Returnert til 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 355:25.
Overtatt av 333 Sq. B-Flight. fra No. 27 MU.
Uhell på Banff (Cat. AC). Halehjulet brakk under kjøring på
bakken. Flyger var J. Heine Eriksen. Avlevert til de
Havilland for reparasjon 15.06.45.
Returnert til 334 Sq. Avlevert til No. 44 MU før 21.11.45.
Levert til Frankrike 06.11.46.
Overtatt av 333 Sq. B-Flight fra 404 Sq. RAF.
Overtatt av Luftforsvaret.
Avgitt fra 334 skv. for montering av søkeradar.
Returnert til 334 skv.
Avskrevet og tildelt NTH, Trondheim for
undervisningsformål. Fløyet fra Sola til Værnes 19.04.52.
Total flytid 427:10.
Overtatt av 333 Sq. B-Flight fra 404 Sq. RAF.
Overtatt av Luftforsvaret.
Avgitt fra 334 skv. for lagring.
Returnert til 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 282:45.
Overtatt av 334 Sq. fra 235 Sq. RAF.
Avgitt fra 334 Sq. til No. 44 MU. Flyet ble levert til
Frankrike 10.05.46.
Overtatt av 333 Sq. B-Flight.
Overtatt av Luftforsvaret fra RAF.
Avgitt fra 334 skv. for lagring.
Returnert til 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 228:35.
Overtatt av 333 Sq. B-Flight.
Overtatt av Luftforsvaret.
Avgitt fra 334 skv. for lagring.
Avgitt til Kjeller Flyfabrikk.
Returnert til 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola.
Mottatt av Luftforsvaret.
Avlevert til 334 skv. Feilmerket RS650.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 493:45.
Overtatt av 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 524:05. Motorene
avgitt til NTH, Trondheim.
Overtatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 443:10. Flyets
motorer ble reservert for undervisningsformål ved Bergen
tekniske skole.
Overtatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 277:00.
Overtatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Avgitt for lagring.
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Overtatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Avgitt for lagring.
Overtat av 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 300:10.
Mottatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 261:30.
Mottatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Totalhavari ved Lista skytefelt under øvelseskyting med
raketter og kanoner. Under opptrekk etter stup brakk venstre
vinge av og flyet styrtet i sjøen ca. 150 m fra land. Flygeren,
sersjant Leif Frydenlund, og navigatøren, sersjant Kjell
Rolsdorph-Haugen, omkom. Flyet hadde ved havariet logget
220:45. Tre Mosquitos fra 334 skv. var ankommet til Lista
for skyte- og bombetrening den 14.2.51. Dagen etter ankom
ytterligere et fly (RI-P). Havarikommisjonen kom frem til at
vingebruddet skyltes materielltretthet og førte til at samtlige
Mosquito-fly ble satt på bakken fra den 21. februar 1951.
Flyene skulle bare vedlikeholdes i tilfelle av mobilisering.
Mottatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 248:20.
Overtatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 200:20.
Overtat av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Større havari (Cat.B) på Gardermoen. Etter en ellers normal
landing på bane 02 på Gardermoen, begynte flyet å skjene fra
den ene til den andre siden av rullebanen. Under den siste
svingen knakk venstre hjullegg slik at flyet la seg over på
venstre ving og stanset ca. 600 m fra det punktet hvor flyet
tok bakken. Flygeren, løytnant Helge B. Anonsen, og
passasjeren, korporal J. Asbjørnsen, var begge uskadde.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 186:10.
Overtatt av Luftforsvaret.
Overtatt av 334 skv.
Avskrevet og hugget på Sola. Total flytid 158:05.
Større havari (Cat.B) på Gardermoen 16. juni 1945. Flyet
tilhørte 162 Sq, RAF. Motorene fjernet av RAF.
Overtatt av Luftforsvaret.
Flyet ble våren 1946 avgitt til LTS på Kjevik og brukt som
undervisningsmateriell.
Offisielt klassifisert som undervisningsmateriell av
Luftforsvaret.
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