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Innledning

Dette hefte er laget med tanke på modellbyggere og andre med historisk inter-
esse om temaet. Hovedvekten av innholdet er farger og merking av flyet. I tillegg 
er relevant historisk informasjon forsøkt samlet. Heftet er ikke laget for videresalg 
men for gratis nedlastning via internett. På denne måten kan ny informasjon raskt 
legges inn og en oppdatering kan være klar for brukerne på en enkel måte.
Innholdet er ikke nødvendis 100% riktig, men inneholder det jeg vet i dag. Det op-
pfordres derfor til å komme med innspill, kommentarer, kritikk, nye bilder m.m. slik 
at historien blir mest mulig korrekt
Et slikt hefte er som oftest et sammarbeid mellom entusiaster, som på hver sin 
side har samlet bilder og informasjon om temaet. Dette heftet er laget i sammar-
beid med Bjørn Hafsten og er mer eller mindre enn resirkulering av hans artikkel i      
Flyhistorisk Tidsskrift nr 2-96. 
Jeg vil påpeke at profilene i dette hefte er illustrasjoner og ikke nødvendigvis milli-
meter korrekt mht farger, størrelser og plassering av merking 
De fleste bildene er funnet og lastet ned via internett, men vil I tillegg takke følgen-
de personer for deres bidrag til at dette hefte var mulig å lage:

  Bjørn Hafsten   Historie
  Per Jarle Sogn   Info
  John Arne Bergseth   Info

 

Bergen mars  2021
Olve Dybvig

odybvig@online.no
Mob 920 33 502
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syv problemfrie måneder og den 7. februar 1954 
kunne fabrikkens testflyger Tony Le Vier, ta av fra 
Edwards Air Force Base på den første av mange 
prøveflyginger.
 Flyet var på dette tidspunkt utstyrt med 
en Wright J65-W-6 motor uten etterbrenner, men 
klarte i en høyde av 35.000 ft. å oppnå en fart på 
Mach 0.97 i horisontal flukt. De samlede testre-
sultater for XF-104 var så gode at USAF plas-
serte en kontrakt på 17 YF-104 pre-produksjons 
fly. Sommeren 1954 ble en J65-W-7 motor med 
etterbrenner installert i prototype nr. 1 og dette 
førte til mer fart i sakene, bokstavelig talt. Mach 
1,49 ble nådd i horisontal flukt og flyet nådde en 
høyde på 55.000 ft. Etterhvert satte de forskjellige 
prototypene av F-104 flere verdensrekorder. Den 
7. mai 1958 satte major Howard C. Johnson ny 
høyderekord med 91.249 ft. i en YF-104A. Bare ni 
dager senere klarte kaptein Walter W. Irvin å sette 
ny hastighetsrekord med 2.259,85 km pr. time 
over en bane på 15 x 25 km ved Edwards AFB. 
Av andre rekorder kan nevnes stigetid til 25.000 
m på 4 min. 4,33 sekunder. Høyderekorden ble 
slått i desember 1959 av en F-104C som ble 
det første flyet som for egen maskin fra takeoff, 
nådde over den magiske grensen på 100.000 ft. 
Rekorden lød på 103.389 ft og ble nådd i løpet av 
15 min. 4,92 sekunder. Dette var utrolige tall på 
den tiden og flytypen fikk bred omtale over hele 
den vestlige verden. Nye rekorder skulle følge 
og utviklings-teamet bak F-104 mottok en rekke 
hedersbevisninger.
 I tillegg til motoren til F-104, skulle General 
Electric også levere flyets eneste faste bev-

Bakgrunn F-104 G

 Mannen som mer enn noen annen er 
knyttet til F-104 Starfighter, er Clearence L. “Kelly” 
Johnson, daværende sjef for Lockheeds avdel-
ing for utvikling av nye prosjekter. Johnson hadde 
allerede stått bak en flytype som F-80 Shooting 
Star og senere høstet han berømmelse for Lock-
heeds SR-71 Blackbird. Det var Korea-krigen som 
satte fart i utviklingen av en generasjon helt nye 
supersoniske jagerfly i USA. Kommunistlandene 
hadde vist sin overlegenhet i luften med den 
nye MIG 15 og de fleste samtidige amerikanske 
flytyper var med ett slag blitt gammeldagse. Etter 
selv å ha besøkt Korea, samlet Johnson et team 
av førsteklasses ingeniører for å sette i gang. 
 Som flyets motor valgte de å satse på 
General Electrics J79 som da var under utvikling. 
Motoren var konstruert for å gi en skyvekraft 
på minst 9.000 lbs og hele 15.000 lbs med et-
terbrenner. Nå var ikke Lockheed på noen måte 
alene med nye jagerflyprosjekter. Andre typer som 
ble utviklet samtidig med Starfighter var f.eks. 
North American F-100 Super Sabre, Convair 
F-102 Delta Dart og McDonnel F-101 Voodoo  
 Nå lå Lockheed et hestehode foran sine 
konkurrenter og da Johnson ankom til Wright-
Patterson Air force Base den 5. november 1952, 
visste han at det han skulle presentere for en kre-
sen USAF-kommisjon, var et produkt helt utenom 
det vanlige. I januar året etter forelå avgjørelsen 
og Lockhhed ble gitt oppgaven å utvikle det som 
da hadde den anonyme betegnelsen “Weapons 
System 303A”. Konstruksjonen av den første XF-
104 begynte sommeren 1953 ved fabrikkanlegget 
i Burbank i California. Selve arbeidet tok bare 

Prototypen XF-104. Man ser her at den hadde kortere lengde enn produksjonsmodellen
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allværsjager gjennom forbedringer i flyets avion-
ikk. Installasjonen av Autonetics F15A NASARR 
radar og ild-ledningssystem var en stor forbedring 
I tillegg fikk G modellen den siste motorversjonen, 
J79-GE-11 A. 
 Eksteriørmessig var den største endringen 
en 25% økning av den vertikale haleflaten.
Lockheed F-104G var i luften for første gang den 
5. oktober 1960. I tillegg til rene F-104G, bygget 
Lockheed også 40 RF-104G som opprinnelig 
skulle være ubevæpnede fotorekognoseringsfly. 
En del av disse, inkludert de norske flyene, ble 
levert som standard F-104G maskiner med full 
bevæpning. Av de totalt 2.578 Starfighters som 
ble bygget, var hele 1.122 av F-104G versjonen. 
To-seters versjonen av F-104G fikk naturlig nok 
betegnelsen TF-104G. Denne ble bygget i 220 
eksemplarer av Lockheed, inklusive 48 fly montert 
av fabrikker i Europa. De to første norske TF-
104G var begge bygget av Lockheed.

Det amerikanske flyvåpen tok selv i bruk F 104 i 
svært begrenset omfang. Produksjonen fordelte 
seg slik på de enkelte fabrikker:

Fabrikk   Type    Antall
Lockheed,   USA XF-104   2
   YF-104A   17
   F-104A   153
   F-104B   26
   F-104C   77
   F-104D   21
   F-104F   30
   CF-104D   38
   F-104DJ   20
   TF-104G   220
   F-104G   139
   RF-104G   40
   F-104J   3
   F-104N   3
Canadier, Canada CF-104   200
   F-104G   140
Fiat, Italia   F-104G   164
   RF-104G   35
   F-104S   246
Fokker. Nederland  F-104G   231
   RF-104G   119
MBB, Tyskland  F-104G   50
Messerschmitt,  F-104G   210
Tyskland
SABCA, Belgia  F-104G   188
Mitsubishi, Japan  F-104J   207

æpning, den roterende seksløpede 20 mm M61 
Vulcan kanonen. Innledende problemer med store 
vibrasjoner og for tidlig detonasjon av ammunis-
jonen, ble overvunnet. Den forbedrede versjonen, 
M61A1, ble derfor standard bevæpning i alle 
senere typer av F-104 med unntak av to-seteren. 
Kanonens skuddhastighet var 4.000 skudd pr. 
minutt.
 Den første produksjonsversjonen av 
Starfighter, F-104A, ble introdusert i USAF tjen-
este i januar 1958, ikke som avløser for F-100 
Super Sabre i Tactical air Command som planlagt, 
men som avskjæringsjager i Air Defence Com-
mand. Dette førte til en drastisk nedskjæring av 
antallet fly fra 722 til bare 170. A modellen ble 
tidlig faset ut fra ADC men gjorde senere verdifull 
tjeneste ved flere skvadroner i Air National Guard. 
Overskuddsfly ble etterhvert levert til Jordan, 
Pakistan og Taiwan. Andre typer som ble innført 
i USAF var to-seters varianten F-104B og det 
taktiske jagerflyet F-104C. Den siste ble levert i 
et antall på 77 fly til fire skvadroner i Tactical Air 
Command fra oktober 1958.
 F-104 havnet endelig der den opprinnelig 
var tenkt. Også F-104C fikk sin to-seters variant 
i form av F-104D. 21 eksemplarer ble levert fra 
november 1958 og gjorde tjeneste ved de fire 
skvadronene i TAC, frem til utfasing av både C og 
D modellen i 1967. Senere ble også disse flyene 
brukt av Air National Guard.
 Med en samlet levering til USAF på bare 
294 Starfightere, måtte fabrikken ut på det åpne 
markedet utenlands for å finne avsetning. Med 
bakgrunn i de mange skandaler som ble rullet 
opp på 70- og 80-taIlet, kan det nok stilles kritiske 
spørsmål ved Lockheeds markedsføringsmetoder.
Det ser imidlertid ut til at effekten var glimrende, 
for fabrikken klarte til slutt å fa stablet på bena det 
største jagerflyprogrammet til da i den vestlige 
verden Først ute var Vest- Tyskland som var på 
jakt etter et fly som kunne erstatte flere av fly-
typene fra 50- tallet som Sabre, Thunderstreak 
og Thunderflash. Etter å ha evaluert en rekke 
forskjellige typer i Europa og USA, endte man opp 
med F-104 til å fylle rollen som avskjæringsjager, 
jager-bomber og fotorekognoseringsfly. Den 
første kontrakten ble undertegnet den 18. mars 
1959 og omfattet 32 F-104F to-seters trenings-
fly og 66 F-104G en-seters jagerfly. F-104G ble 
gjenstand for flere modifikasjoner sammenlignet 
med tidligere versjoner. Hele flyet ble gjenstand 
for omfattende forsterkninger for å kunne ta med 
en større offensiv last. Den økede vekten førte 
imidlertid ikke til forringelse av flyets egenskaper. 
G-modellen fikk også mulighet for å operere som 
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Flytypen i Norge

 Den 7. august 1963 vil på mange måter 
stå som en milepel i Luftforsvarets etterkrigsh-
istorie. Da kunne det amerikanske eskortehan-
garskipet USS “Croatan” legge til kai i Bodø med 
13 splitter nye RF- 104G Starfighter på dekket. 
Denne flytypen var på alle måter et gigantisk 
sprang fremover sammenlignet med de jagerfly 
som da inngikk i Luftforsvarets oppsetning. Fly-
ene var alle en del av det amerikanske våpen-
hjelpprogrammet og skulle leveres vederlagsfritt. 
Denne leveransen hadde også en forhistorie. De 
opprinnelige planene gikk ut på å utstyre to av de 
norske jagerskvadronene med F-104. Innen Luft-
forsvaret fikk man imidlertid forlydende om at den 
siste skvadronen om ønskelig kunne “veksles” inn 
i et langt større antall av den vesentlig billigere 
F-5 Freedom Fighter. Det passet Luftforsvaret 
langt bedre og amerikanerne etterkom en slik an-
modning fra norsk side. I første omgang ble derfor 
bare en skvadron, 331 i Bodø, bestemt oppsatt 
med de nye flyene. Opp gjennom 50- og 60-tallet 
hadde styrken ved en norsk jagerskvadron fulgt, 
amerikansk mønster med 25 fly. Ved innføring av 
F-104 ble antallet fly redusert til 16 rene jagerfly 
og to 2-seters treningsfly, tilsammen 18  
 
 Innføringen av to-seters treningsvarianter 
av jagerflytypen direkte ved skvadronen, var også 
noe nytt. Tidligere hadde man måttet ta til takke 
med en Harvard eller to, eller bruke Lockheed 
T-33 fra 718 skvadron

 331 skvadron ble reaktivisert med F-86F 
Sabre allerede i november 1962. En kjerne på 13 
flygere, alle offiserer, ble beholdt ved skvadronen. 
Disse fikk Luftforsvarets godkjenning til å fly 
tilsammen 1000 timer på 338 skvadrons Sabre, 
inntil Starfighterne kunne leveres sommeren 
1963. Den 31. mars 1963 hadde de brukt opp 671 
timer av den tildelte kvoten. 
 
 Sjefen for 331 skvadron, major Eyvind 
Schibbye, hadde sammen med kaptein A. Hove, 
gjennomgått Combat Crew Training på F-104 ved 
den amerikanske flybasen i Amarillo, Texas All 
øvrig overføring til typen foregikk ellers i Norge, 
riktignok med god hjelp fra F-104 veteranen. Cap-
tain Joe Nevers fra USAF. 
 
 Før de første Starfighterne ankom til 
Norge, var et gigantisk program i europeisk 
målestokk i gang i en rekke NATO land. Flyvåp-
nene i Tyskland, Nederland, Belgia, Italia og 
Canada skulle utrustes med F-104. I tillegg var 
også Japan med.
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Farger - Merker - Koder
Farger
Alle RF-104G flyene ble levert i ren aluminium uten 
farge. Flyene beholdt dette utseende frem til alle flyene 
ble malt aluminium semigloss fra 1973 -76 under 
overhaling i Nederland unntatt 758 som behold sin ca-
nadiske gråfarge. NS Type E Aluminium semigloss er 
en vanskelig farge å definere men ligner på FS26293
De tre F-104G som ble levert fra Canada var malt i en 
lysegrå farge som de beholdt. Fargen ligner på Voodoo 
Grey FS16515. Men ble malt på nytt etter 1973 i fargen  
aluminium semigloss untatt 758
Vingene på flyene var malt hvit på oversiden og lys grå 
på undersiden (FS26473 ?). Årsaken til dette var at 
vingene hadde et sinnrikt luftdyse system som skulle gi 
ekstra løft for vingene. Det virket som om dette førte til 
at metallet korroderte og vingene ble da malt med en 
hvit epoxy maling for å unngå dette. Senere ble denne 
praksisen tatt vekk da det hadde tydeligvis ingen 
virkning. Anti glare malingen foran var mørk grønn eller 
svart
Radomen fremst var malt i en sky farge.( lysegrått med 
en anelse grønt i ). Mange fly hadde mørke grå høy-
deror. Også hvitt er observert

Nasjonalitetsmerker
Var plassert på de seks vanlige plassene; på hver side 
av flykroppen og over og under vingene. Rondellen på 
flykroppen hadde en tynnere blå ytterring en det som 
var vanlig tidligere med en diameter på 500 ? mm. 
Denne ble på mange fly erstattet med en mer “korrekt” 
rundell etterhvert Rondellen på vingene var “normal” 
Størrlse 900  mm
Etter ny merking i fra 1972 skulle rondellen på flyk-
roppen være 400 mm og på vingene 600 mm. Bare 

rondell på øvre venstre vinge og bare rondell på høyre 
vinge under. Se vedlagt TO

Koder
Flyene fikk 331 skvadrons avdelingskode FN etterfulgt 
av flyets individuelle bokstav. Malt på flykroppen fremre 
del. størrelse 600 mm høyde.
Flyets individuelle bokstav ble gjentatt på haleflaten ( 
300 mm) og på halevingen på dropptanken.
I 1972 ble kodene fjernet og flyene fikk siste tre tallene 
i serienummer som kode. Nå påmalt midt på haler-
flaten. Størrelse h: 300 mm Det virker som om det var 
forskjellig fonttype som ble brukt på ulike fly. Om det er 
en logisk forklaring på dette er ukjent

Serienummer
Serienummeret ble påmalt flykroppen rett bak vinge 
bakkant under hele perioden i Norge. Størrelse 200 
mm høyde.

Avdelingsmerker
Flyene fikk påmalt Bodøflash (rød, hvit og blå) på 
haleflaten. Denne forsvant under ommerking i 1972. I 
sin siste tjenesteperiode 1981 fikk flyene på malt en ny 
Bodøflash. Nå en liten blå trekant. Antagelig bare 6 fly: 
232,233, 239, 631, 263 og 469
331 skvadron sitt blå lyn ble ofte påmalt dropptanken. 
En del fly hadde det gamle 331 skvadronsmerke (WWII 
merket) påmalt under cockpit. Årsak ukjent. Noen 
hadde det normale merket
En del fly hadde maskotfigurer påmalt flyet: Bl-a FN-A 
“Andy Cap” -D “Donald” -K “Kalle” -P “Pluto” -T “Tøffe 
Tom” og -Z “Zulu”

Noen av flyene fikk malt fremre del av flykroppen med grått. Dette var for å beskytte metallet mot slitasje 
ved bruk av stigen som ble brukt. Dette forsvant da flyene ble ommalt i 1973

6



Profiler

F-104 G i perioden 1963 - 72. Aluminium over alt. Koder foran. Individuell bokstav gjentatt på dropptank 
og haleflate. Bodø flash på halen. 331 lyn påmalt dropptanken. FN-K hadde det gamle 331 skvadrons-
merke (WWII merket) påmalt under cockpit. Her ser vi at høyderoret er grått. (øverste del helt bak)

De tre flyene som ble levert fra Canada var malt lysegrå på flykroppen, unntatt eksosområdet bak. Ellers 
lik merking som de andre

En gang etter 1973 ble alle flyene malt aluminium semigloss overalt. Bokstavkoden forsvant i 1972 og 
ble erstattet med flyets serienummer på haleflaten. 331 lyn på dropptank ble ofte beholdt i begynnelsen. 
På slutten av tjenesteperioden (1981) fikk de gjenværende fly påmalt en blå Bodø flash på haleflaten. 
334 skvadrons CF-104 hadde tilsvarende i rødt og hvitt
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TF-104 G i perioden 1963 - 72. Aluminium over alt. Koder foran. Individuell bokstav gjentatt på 
dropptank og haleflate. Bodø flash på halen. 331 lyn påmalt dropptanken. 

En gang etter 1973 ble alle flyene malt med aluminiumsfarge overalt. Bokstavkoden forsvant i 1972 og 
ble erstattet med flyets serienummer på haleflaten. 
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Her et bilde som viser den blå “Bodøflashen” som ble påmalt sent i tjenesteperioden (1981)
          Foto: Ukjent-Internett



Norge. Det hastet med å få flyene til Bodø, og 
USAF spanderte derfor air-lift med eget transport-
fly, slik at de ankom allerede den 6. september. 
Begge ble straks satt inn i overføringsprogram-
met.

TF-104G var utstyrsmessig nesten like en-
seterne, de manglet bare kanonen. De tre siste 
flyene i den første hoved leveransen, ankom til 
Torp flyplass den 26. oktober 1963, etter å ha 
vært skipet fra USA med USM “Fiddler”. Dette var 
også Lockheed-byggede RF 104G. De tre siste 
F-104 som ble levert til 331 skvadron var bygget 
av Canadair i Montreal, på amerikanske kontrak-
ter som en del av USAF’s Military Aid Programme
Flyene ble levert som “attrition” maskiner og var 
rene F-104G fra den siste blokken på 44 maski-
ner bygget av Canadair. De to første ble fløyet fra 
Ålborg til Bodø den 23. juni 1965. Den siste av de 
tre ankom på samme vis i februar året etter.

To-seterne var svært populære i den første tiden i 
Bodø. Flygerne på 331 fikk utrolig mange venner 
som alle gjerne ville fly to ganger lydens has-
tighet. Det ble nesten så ille at flyene ble regnet 
som Luftforsvarets nye kommunikasjonsfly. Et-
terhvert ble det innført kraftige restriksjoner på 
slike turer, noe som passet mannskapene på 331 
helt ypperlig. Tapet av en av to-seterne i 1970 ble 
etterhvert meget følbare og resulterte i anskaf-
felse av ytterligere to TF-104G i juni 1975. Dette 
var brukte fly fra det tyske flyvåpens skole i USA, 
og med adskillige timer i loggboken ved ankomst 

331 Skvadron 1963 - 1981

De flyene som til alles påsyn 
og med stor mediedekning 
ble tauet gjennom Bodøs 
gater og frem til flystasjonen 
i august 1963, var alle helt 
nye. De var overtatt av USAF 
i tiden mars til juni 1963 og
hadde bare rundt 20 timers 
gangtid ved ankomsten til 
Norge. De ble mottatt med 
typebetegnelsen RF-104G, 
egentlig en foto rekognoser-

ings jager, men alle var utstyrt med M61 “Vulcan” 
20 mm kanoner. Motoren var en J79-GE-11A og 
de var dessuten utstyrt med AN/ARC-552 radio-
sett, AN/ARN-52 TACAN radionavigasjonsutstyr 
og F-15A-M-11 NASARR radarsystem.

Det første flyet som gikk igjennom mottakskontrol-
len på Bodø var 61-2626 FN-B, som var klar den 
2. september. Før en kom så langt hadde imidler-
tid en rekke av flyene allerede vært i luften. Den 
første norske Starfighter som tok av fra Bodø
var FN-N den 12. august, riktignok med en ameri-
kaner bak spaken Tre dager senere var major Ey-
vind Schibbye og kaptein A. Hove oppe med hvert 
sitt fly på en kort tur. All overføring på Starfighter
foregikk den første tiden på ensetere. Til å lede 
arbeidet fikk Luftforsvaret amerikansk assistanse i 
form av Captain Joe Nevers fra USAF. 

De to TF- 104G to-seterne ble overtatt av USAF
først etter at “Croatan” hadde seilt med kurs for 

F-104G FN-F Ser. No 61-2630. Senere merket 630
           Foto: Erik Dahlen
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øvelsesflyging. Det ble bl. a. turer til Italia, Stor-
britannia og Tyskland, med ditto hyggelige gjen-
besøk i Bodø. Den 2. oktober 1970 var en merke-
dag for skvadronen. Kaptein Helge Moe hadde da 
som førstemann gjennomført 1000 timer på
Starfighter. Det ble både rød løper og champagne 
etter landing.

Bortsett fra noen mindre uhell, hadde 331 lagt bak 
seg over syv år med adskillige tusener av flytimer, 
før den første alvorlige ulykken skjedde den 19. 
november 1970. FN-Z skulle returnere til Bodø fra 
Ålborg flystasjon i Danmark, men styrtet i bakken 
bare sekunder etter take-off. Flygeren klarte å fa 
skutt seg ut, men passasjeren, ving sersjant An-
sgar Johannessen, omkom. Knappe tre måneder 
senere, den 10. februar 1971, fløy to Starfightere 
med få minutters mellomrom rett inn i den 750 
meter høye fjellveggen på Skotstind ved Leinesf-
jord i Steigen. De to flygerne, løytnantene Rickard 
Herbert Nyen og Terje Stærkebye ble drept på 
stedet

Neste totalhavari skjedde den 21. juli samme år, 
men denne gang klarte flygeren, løytnant Atle 
Melling, å foreta en vellykket utskytning. Flyet 
styrtet i ØvreTolldal i Beiarn. På tross av disse 
hendelsene, ble 331 skvadrons 30-års jubileum
gjennomført etter programmet den 24. juli med 

til Norge.

Selv med et tettpakket øvelsesprogram, ble det 
før året var omme tid for en skvadronutveksling 
med tur for 331 til Bentwaters i England.
I 1964 ble en F-104 simulator anskaffet for den 
nette sum av ca. 10 millioner kroner. Dette var et 
langt steg fremover, idet en nå kunne øve i nød 
prosedyrer som var umulige å gjennomføre med 
virkelige fly. Også dette året ble det gjennomført
en skvadronutveksling med tur til Ramstein i 
Tyskland.

Etter å ha operert som en luft-til-bakke skvadron 
de første årene, ble det bestemt at oppgaven 
skulle endres til en ren avskjæringsskvadron. 
Dette var et faktum fra august 1967 og ble mark-
ert ved en 12-flys formasjon over Bodø. Skvadro-
nens betegnelse var AWX som var forkortelse for 
All Weather Interceptor. Nå begynte også tiden 
med avskjæring av de mange sovjetiske rek-
ognoseringsflyene som patruljerte langs norsk 
territorialgrense. Det ble tatt bilder som etterhvert 
fant veien til både norsk og utenlandsk presse 
og fagtidsskrifter. Under slike avskjæringer klarte 
flygerene fra 331 ofte å komme helt overraskende 
på “inntrengerne” takket være Starfighterens 
enorme stige evne. En F-104G brukte bare 4 
minutter og 20 sekunder fra stillestående på rul-
lebanen til det nådde Mach 1,9 i 62.000 ft. høyde.
Årene gikk med skvadronutvekslinger og vanlig 
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F-104G FN-K Ser. No 61-2625. Senere merket 625. Flyet Totalhavarerte 18.09.74
            Foto: Odd Sandvik



jonsbordet, tok det bare 5 timer og 15 minutter. 

Senere i 1975 fikk skvadronen sine to siste F-104, 
begge to-setere innkjøpt brukt fra Tyskland.
I april 1976 kunne kaptein Helge Moe notere seg 
for 2.000 timer på Starfighteren, noe som da var 
rekord her i landet og over 400 timer mer enn ne-
stemann på listen. Sommeren samme år kom det
alarmerende meldinger fra det danske flyvåpen at 
det var konstatert brudd på turbinbladene i fem fly. 
Dette utløste et omfattende inspeksjonsprogram 
også her i landet, men heldigvis var samtlige
norske fly i orden.

Den sovjetiske flyaktiviteten langs norskekysten
tiltok kraftig på slutten av 70- tallet. I 1979 ble 
det utført i alt 150 avskjæringer, de fleste med 
hilsen fra 331. Året etter var antallet avskjæringer 
kommet opp i 200. Nå var også tiden i ferd med 
å renne ut for Starfighteren i Norge. General 
Dynamics F-16 var valgt som vårt nye jagerfly til 
erstatning for såvel F-5 som F-104.
Den 28 april 1980 skjedde et uhell i Bodø som 
kunne fatt alvorlige følger. Fly “633” med fenrik 
Roar Strand bak spaken var på tokt sammen med 
løytnant Geir Haugland i “631”. Begge fly fikk 
samtidig svikt i hydraulikksystemet mens de
skulle inn for landing. Først landet Strand og skar 
ut av rullebanen. Få minutter etter kom Haugland 
ned på rullebanen uten å ha kontroll over flyet 
Også hans fly skar ut og traff “631”. Utrolig

bl.a. en åtte-flys formasjon. I forbindelse med 
30-årsjubileet hadde mannskaper på Bodø un-
der ledelse av kapteinene Birger Larsen og Ivan 
Kristiansen, restaurert den eneste gjenværende 
norske Spitfire LF IXe i 331 skvadrons farger.
Den 21. mars 1972 skjedde det igjen noe som 
bragte 331 skvadron inn i mediebildet. To sovje-
tiske rekognoseringsfly av typen Tupolev 16 med 
NATO kodenavnet “Badger D”, hadde fløyet inn 
over Værøy, Røst og Vestvågøy på en nordlig
kurs. Dette var en klar krenkelse av norsk luftter-
ritorium og to F-104G fra 331 skvadron ble straks 
sendt opp og Badgeren ble avskåret og vist ut i 
internasjonalt luftrom. Episoden ble antatt å være
et forsøk på å teste de norske radar- og varslings-
systemer. Episoden resulterte i en offisiell norsk 
protest overfor Sovjetunionen.

1 januar 1975 fikk Starfighteren vist at den også 
kunne brukes i rent humanitært arbeide. En 
pasient på Rikshospitalet i Oslo skulle få trans-
plantert nyrer fra en donor på sentralsykehuset i 
Tromsø Tidsfaktoren var helt avgjørende og en fo-
respørsel ble rettet til LKN om hjelp En UH-1B fra 
339 skv. hentet nyrene i Tromsø og brakte dem til 
den ventende Starfighteren på Bardufoss. Kaptein
Helge Moe fra 331 skv. satte så kursen for Gard-
ermoen hvor Falkens redningskorps overtok. Her-
fra gikk det med politi eskorte den siste biten inn 
til Rikshospitalet i Oslo sentrum. Fra forespørsel-
en kom til LKN og frem til nyrene var ved operas-

F-104G FN-T Ser. No 62-12232. Senere merket 232
          Foto: Erik Dahlen
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nok slapp begge flygerne uskadd fra hendelsen
og de materielle skader på flyene var små.

I januar 1981 ble de første mannskapene sendt 
sørover til 332 skvadron på Rygge for utsjekk på 
F-16. 331 mottok sine første egne F-16A i juni 
samme år. 331 skvadrons Starfightere var formelt
sett amerikansk eiendom, og skulle ved utfasing i 
Norge returneres til USAF som bestemte flyenes 
videre skjebne. I løpet av juni og juli 1981 ble det 
mange turer over Nordsjøen til Storbritannia. Etter
kort tid her ble samtlige fly levert til Tyrkia som 
våpenhjelp. Selv om 331 skvadrons Starfighter-
epoke nå var slutt, skulle flytypen fortsatt “raute” 
over Bodø by i enda noen tid med CF-104 maski-
nene til 334 skvadron.

F-104G Ser. No 62-12233. Tidligere FN-P
        Foto:David Hedge via Dag Roger Stangeland 
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Liste over fly

Type C/N USAF c/n Ankom 
Norge

Flytid
ved 

ankomst

Kjenne-
tegn

til
01.09.72

Kjenne-
tegn
fra

01.09.72

Flytid Merknad

RF-104G 4025 61-2625 26.10.63 19:40 FN-K 625 1878:10 Totalhavari 18.09.74. Under skygjennomgang for innflyging 
til Bodø flystasjon fra øst, havarerte flyet 2,7 km øst for 
Setså i Saltdal. Flygeren, løytnant Trond Sæthrum, fikk 
skutt seg ut, men satt i setet da dette traff bakken og 
omkom.

RF-104G 4026 61-2626 07.08.63 16:05 FN-B 626 3341,1 Returnert USAF, England 30.06.81. Til Tyrkia 08.07.81.

RF-104G 4027 61-2627 07.08.63 19:45 FN-C 1224:40 Totalhavari 19.07.71 i Øvre Tollådal i Beiarn. Flygeren, 
løytnant Arne Meiling, fikk skutt seg ut og kom fra det med 
minimale skrammer. FN-C var på øvelsestokt i en to-flys 
formasjon da ulykken inntraff.

RF-104G 4028 61-2628 07.08.63 14:20 FN-D 1107:50 Totalhavari 10.02.71 ved Steigen. Flyet var en del av en 
sveit på tre Starfightere som var på avskjæringsøvelser 
fra Bodø, da flyet traff fjellveggen på Skotstind. Flygeren, 
løytnant Terje Stærkebye, omkom.

RF-104G 4029 61-2629 07.08.63 16:55 FN-E 629 3386,9 Returnert USAF, England 30.06.81. Til Tyrkia 08.07.81.

RF-104G 4030 61-2630 07.08.63 23:25 FN-F 630 3777,5 Returnert USAF, England 09.07.81. Til Tyrkia 15.07.81.

RF-104G 4031 61-2631 07.08.63 10:00 FN-H 631 3372,0 Returnert USAF, England. Til Tyrkia 15.07.81.

RF-104G 4032 61-2632 07.08.63 17:05 FN-R 632 3275:00 Totalhavari 18.12.80. Under bakkeledet radannnflyging 
(GCA) til bane 26 på Bodø flystasjon, mistet flyet betydelig 
motorkraft. Flygeren, løytnant Roar Strand, forsto at han 
ikke ville nå fram og valgte derfor å skyte seg ut.
Han landet med ubetydelige skader i Valnesfjorden Flyet 
gikk i sjøen på dypt vann i Skjærstadfjorden, ca. 24 km øst 
for Bodø flystasjon.

RF-104G 4033 61-2633 07.08.63 11:45 FN-U 633 3373,7 Returnert USAF, England 30.06.81. Til Tyrkia 08.07.81

RF-104G 4034 62-12232 07.08.63 12:45 FN-T 232 3465,9 Returnert USAF, England 09.07.81 Til Tyrkia 15.07.81

RF-104G 4035 62-12233 07.08.63 11:10 FN-P 233 3377,0 Returnert USAF, England 09.07.81. Til Tyrkia 15.07.81

RF-104G 4036 62-12234 07.08.63 10:45 FN-S 234 3245:57 Totalhavari 10.09.80 i sjøen ved Helligvær, ca. 17 n.mil 
nordvest av Bodø flystasjon. To fly hadde vært på tokt for 
å identifisere og ta bilder av ukjente fly vest av Lofoten. 
Under landing etter utført oppdrag styrtet det ene
flyet i sjøen etter en serie unormale bevegelser. Flygeren, 
løytnant Kåre Haugvoldstad, fikk skutt seg ut men var for 
lavt til at skjermen åpnet seg. Han ble drept på stedet.

RF-104G 4039 62-12237 07.08.63 36:55 FN-A 1191:40 Totalhavari 10.02.71 ved Steigen. Flyet var en del av en 
sveit på tre Starfightere som var på avskjæringsøvelser 
fra Bodø, da flyet traff fjellveggen på Skotstind. Flygeren, 
løytnant Richard Herbert Nyen, omkom.

RF-104G 4040 62-12238 07.08.63 26:25 FN-N 238 2953:10 Større havari 17.01.78 på Ramstein flystasjon i Tyskland. 
Flyet landet med bare nesehjulet ute og skled langs hele 
rullebanen, traff bremsenettet og havnet ca. 30 m ute på 
et jorde utenfor banen. Flygeren, kaptein Sverre Hans Wil-
helm Aarkvisla, var uskadd. Flyet ble WFU etter havariet 
og avgitt til LTS, Kjevik for instruksjonsbruk. Cockpiteks-
jonen befinner seg idag i privat eie i Bergen.

RF-104G 4041 62-12239 26.10.63 22:40 FN-W 239 3085,6 Returnert USAF, England 09.07.81. Til Tyrkia 15.07.81.

RF-104G 4042 62-12240 26.10.63 13:20 FN-X 240 3584,1 Returnert USAF, England 30.06.81. Til Tyrkia 08.07.81.

F-104G 6102 64-17757 23.06.65 FN-L 757 3178,9 Returnert USAF, England 09.07.81. Til Tyrkia 15.07.81.

F-104G 6103 64-17758 23.06.65 FN-Y 758 2974,0 Returnert USAF, England 30.06.81. Til Tyrkia 08.07.81.

F-104G 6130 64-17785 07.02.66 FN-G 785 3184,9 Returnert USAF, England 30.06.81. Til Tyrkia 08.07.81.

Listen er utarbeidet av Bjørn Hafsten
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TF-104G 5508 62-12263 06.09.63 15:35 FN-M 263 3179,8 Returnert USAF, England 09.07.81. Til Tyrkia 15.07.81 
hvor flyet totalhavarerte 04.04.85.

TF-104G 5509 62-12264 06.09.63 12:10 FN-Z 817:20 Totalhavari 19.11.70 på Ålborg flystasjon i Danmark. Flyet 
styrtet i bakken bare sekunder etter avgang fra Ålborg. Fly-
geren, løytnant Terje Stærkeby, gjennomførte en vellykket 
utskytning, men passasjeren, sersjant Ansgar Johannes-
sen, omkom.

TF-104G 5779 63-8469 08.06.75 469 2631,3 
2744,4

Overført fra 331 til 334 skv. 08.07.81. WFU 334 skv. 
13.07.82. Senere avgitt til FMU, Gardermoen.

TF-104G 5938 66-13627 01.06.75 627 2111,6 Totalhavari 04.02.81 ved Bodø. Flyet hadde avsluttet et 
rutinemessig treningstokt og skulle foreta en radarkontrol-
lert landing på bane 08 i Bodø.
Plutselig droppet motorens turtall og de to ombord valgte 
å skyte seg ut. Løytnant Per Christian Torp (fremre sete) 
landet uskadd og løytnant Inge Støren fikk ubetydelige 
skader. Begge landet på stasjonsområdet. Det
samme gjorde flyet som eksploderte da det traff bakken 
ved Shelter 16. Årsaken var plexsiglassbiten som ble sugd 
inn i motoren. Canopy var blitt utløst og knust mot venstre 
skrogside.

  F-104G FN-F Ser. No 61-2630 en smule utenfor rullebanen i 1970     
          Foto: Bodø flystasjon
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Bilder

F-104G FN-K Ser. No 61-2625. Senere merket 625
           Foto: Ukjent-Internett

F-104G FN-B Ser. No 61-2626. Senere merket 626 og FN-F Ser.no 61-2630. Senere merket 630
          Foto: Ukjent-Internett
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F-104G  Ser. No 61-2626. Tidligere merket FN-B
           Foto: Ukjent-Internett
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F-104G FN-C  Ser. No 61-2627. Flyet totalhaverer 19.07.71 i Øvre Tollådal i Beiarn
           Foto: Eric Dahlen



F-104G  FN-F Ser. No 61-2630. Senere merket 630 
           Foto:Erik Dahlen

 
   F-104G  FN-B  Ser. No 61-2626. og F-104G  FN-E  Ser. No 61-2629   
           Foto: Bardufoss flystasjon
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F-104G  Ser. No 61-2631. Tidligere FN-H
          Foto: Ukjent-Internett

 
   F-104G  FN-H  Ser. No 61-2631. Senere merket 631     
          Foto: Ukjent-Internett
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F-104G  FN-T Ser. No 62-12232. Senere merket 232 
           Foto: Ukjent-Internett

F-104G  FN-R  Ser. No 61-2632. Senere merket 632. Flyet totalhavarerte 18.12.80. utenfor Bodø  
               
           Foto: Ukjent-Internett
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F-104G  Ser. No 62-12233.  Tidligere merket FN-P 
        Foto:  David Hedge via Dag Roger Stangeland

F-104G  Ser. No 62-12233.  Tidligere merket FN-P 
        Foto: David Hedge via Dag Roger Stangeland
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F-104G  Ser. No 62-12234.  Tidligere merket FN-S på RAF Finningley 1978. Flyet totalhavarerte 
10.09.1980 i sjøen ved Helligvær, ca.17 n.mil nordvest av Bodø flystasjon. 

        Foto:  David Hedge via Dag Roger Stangeland

F-104G  Ser. No 62-12234.  Tidligere merket FN-S 
        Foto:  David Hedge via Dag Roger Stangeland
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F-104G  FN-W Ser. No 62-12239. Senere merket 239
           Foto: FRM
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F-104G  FN-A  Ser. No 62-12237.  Her under utprøving av Bullpup rakett. Den røde beholderen inne-
holder måleinstrumenter. Flyet totalhavarerte 10.02.1971 ved Steigen

          Foto: Odd Sandvik



F-104G  Ser. No 62-12240. Tidligere FN-X
        Foto:  David Hedge via Dag Roger Stangeland

    F-104G  Ser. No 62-12240. Tidligere FN-X      
     
        Foto:  David Hedge via Dag Roger Stangeland
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F-104G  FN-G  Ser. No 64-17785.  Senere merket 785. Flyet er en av tre F-104G som ble levert fra 
Canadair i Montreal. Flyene ble levert i en lys grå farge

           Foto: Ukjent-Internett

F-104G  FN-Y  Ser. No 64-17758.  Senere merket 758. Flyet er en av tre F-104G som ble levert fra 
Canadair i Montreal. Flyene ble levert i en lys grå farge

          Foto: Olav F Aamoth
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        F-104 G Ser. no 61-2631. Ny kode 631. Fremdeles i ren aluminium og 331 lyn på dropptanken.   
   Noe som skulle tilsi at bildet er tatt sent i 1972 eller i 1973     
                                                     Foto: via Palle Nørby Christensen
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F-104G FN-U  Ser. No 61-2633 fremst i en line av 331 skvadronens fly i Bodø. 
Her ser man bak de tre flyene som ble levert fra Canada i sin lysegrå farge

           Foto: Ukjent-Internett



TF-104G  Ser. No 62-12263. Tidligere FN-M
           Foto: Ukjent-Internett

  TF-104G FN-M  Ser. No 62-12263. Ved Ypenburg Nederland IRAN 1965   
      
           Foto: Ukjent-Internett
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TF-104G  Ser. No 66-13627.
           Foto: Ukjent-Internett

TF-104G  Ser. No 62-12263. Tidligere FN-M
          Foto: Ukjent-Internett
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TF-104G FN-Z  Ser. No 62-12264. Flyet totalhavarerte 19.11.1970 på Aalborg flystasjon i Danmark
           Foto: Erik Dahlen

     TF-104G  Ser. No 66-13627.       
         Foto: Erik Dahlen
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TF-104G FN-Z  Ser. No 62-12264. Flyet totalhavarerte 19.11.1970 på Aalborg flystasjon i Danmark
           Foto: Erik Dahlen

TF-104G FN-Z  Ser. No 62-12264. Flyet totalhavarerte 19.11.1970 på Aalborg flystasjon i Danmark
          Foto: Erik Dahlen
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Tekniske data
Type:	 	 	 En-seters	jagerfly
Motor:   1x General Electric J79-GE-11A med en skyvekraft på 7165 kg med etterbrenner
Drivstoff:  5 innvendige tanker med tilsammen 3 392 liter. 2 vingetanker med hver 645 liter   
   og 2 x pylontanker med hver 740 liter
Våpen:   1 x M61A1 roterende 20 mm 6-løps kanon. Mulighet for montering av opp til 4   
   AIM-9B raketter og eller opptil 2000 kg bomber/raketter/drivstofftank etc
Lengde:  16.69 m
Vingespenn:  6,68m uten tiptanker
Vingeareal:  18,22 m2
Høyde:   4,11 m
Tomvekt:  6 387 kg
Max startvekt:  13 054 kg
Toppfart:  2 330 km/t  i 11 000 høyde (= 2,2 mach)
Marsjfart:  0,95 mach
Stige evne:  15 250 m pr min
Opersjonsradius: 1 200 km med max drivstoff beholdning
Operasjonshøyde: 17 680 m
Startlengde:  902 m ved en vekt på 9 906 kg
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Motor:

F-104G bruker en General Electric J79-GE-11A turbojet som ble først utviklet på 1950 tallet for bruk  
den	nye	bombeflytypen	Convair	B-58.	Motoren	viste	seg	å	være	vellykket	og	ble	brukt	i	en	rekke	fly,	der	
iblant	F-104.	Motoren	ble	produsert	i	over	30	år,	flere	under	lisens	i	andre	land.	Ca	17	000	motorer	er	
blitt bygd

Type:    Turbojet motor med etterbrenner
Lengde:   5,30 m
Diameter:   0,98 m
Tørrvekt:   1 750 kg
Maksimal skyvekraft:  11,905 lbf tørr  18,535 lbf med etterbrenner  
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Våpen

En M61A1 roterende maskinkanon er eneste faste bevepning på flyet. M61 Vulcan er en hydraulisk eller 
pneumatisk drevet seksløpet, luftavkjølt, elektronisk avfyrt Gatlingkanon med en ekstremt høy skudd-
takt.
Våpenet ble utviklet like etter krigen med tanke på høyere skuddtakt siden flyene gikk mye fortere og 
møtehastigheten økte pga dette. Våpenet brukes i en rekke amerikanske jagerfly
Det som muliggjør denne høye skuddtakten er at hvert løp (6 i alt) har hvert sitt sluttstykke som følger et 
spor på innsiden av den ytre faste innkapslingen rundt som gjør at sluttstykkene med patronene føres 
gradvis frem etter hvert som hele innmaten med løpene roterer rundt. Når sluttstykket er helt fremme 
låses dette og skuddet avfyres og det fortsetter da sin ferd bakover igjen samtidig som et nytt i sporet 
og løpet ved siden av når sin posisjon for avfyring. Med andre ord kan man si at det er 3 skudd på vei til 
avfyring til enhver tid og 3 tomme patroner på vei ut fra kanonen til enhver tid.

Produsent:  General Dynamics
Innført:   1959
Kaliber:  20 mm
Mekanisme:  Hydraulisk
Skuddtakt:  6000 skudd/min
Utgangshastighet: 1 050 m/s med PGU-28B ammunisjon
Magasin:  725 skudd
Vekt uladet:  112 kg
Lengde:  1880 mm

Raketter
Tidlig i perioden var AIM-9B rakettene festet i en katamaran under buken. Senere ble disse festet i py-
lons under vingene. Dette pga katamaranen under buken ga ustabilitet under høy fart.
Det er også mulig AIM-9J ble brukt på Norske F-104G

Våpenet montert i en Tysk F-104 G
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F15A-41B NASARR radarsystemet er plassert i neseseksjonen

33

Radar:

Flyet hadde en F15A-41B NASARR (North American Search and Ranging Radar) avfyringssystem. 
Systemet var optimisert til luft til bakke modus og luft til luft modus. Disse var for bakkebombing og luft 
målsøking. 

I luft til luft modus ga den radar søk, målvalg og automatisk målfølging av luftmål for å søke disse opp 
for ødeleggelse via målsøkende rakketter. Radarsystemet var også koblet opp mot M61 våpensikte. 
Denne gav da opptimalt målbilde før avfyring av våpenet. I tillegg gav det flyet muligheter for nattsikting

I luft til bakke modus gav systemet operatøren en rekke informasjon for visuel bombing, bakke kartleg-
ging i dårlig vær, navigering og kartlegging av ugjevnt terreng for flyging i lav høyde.

Systemet var rimelig avansert for den tiden (1960 - 80)



Diverse

Elektronikksenteret som er plassert rett bak cockpit

Ammunisjonskassen som er plassert rett bak elektronikk senteret
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Cockpit

Interiørbilder fra en Belgisk F-104 G
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Utskytningssete	Locheed	C2	som	er	brukt	i	de	norske	F-104G	maskinene
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Modeller
1/72

Hasegawa 1/72 F-104G er absolutt den beste 
modellen i denne skalaen. Den ble først laget i 
1989 og er reprodusert utallige ganger med ulike 
decaler både av Hasegawa og en rekke andre 
produsenter. Bilde over viser en versjon som ble 
gitt ut med norske merker
Flere andre prdusenter lager brukbare modeller 
av flyet. Revell sin i fra 1995 er rimelig bra, men 
Hasegawa sin er bedre

1/48

Hasegawa 1/48 var lenge den beste modellen 
av flyet i 1/48. Utgitt første gang i 2000.  Repro-
dusert utallige ganger med ulike decaler både av 
Hasegawa og en rekke andre produsenter. Bilde 
over viser Eduard sin hasegawa modell med bl.a 
norsk merking

I 2019 kom Kinetic ut med en ny model av flyet 
som har fått glimrende kritikk for form og sam-
mensetting

Kinetic sin modell er også utgitt med forskjellige 
decaler bl.a Tysk og japansk. Ammo har gitt ut 
denne modellen med norske decaler (antagelig 
samme decalark som i Eduard modellen)

1/32

Her er det Italieri som er kongen. En ny modell 
kom i 2013
Denne modellen har fått glimrende kritikk overalt
Foreløpig uten norske decaler

Dobbelseteren TF-104G finnes hos alle nevnte 
produsenter også

Decaler

Foreløpig ingen norske decaler til F-104G
Vingtor laget i sin tid et decal ark for Norske F-
104G men dette er vanskelig å få fatt i i dag

En god oversikt over hvilken modeller, decaler og 
ekstrautsyr man kan finne om dette flyet finnes på 
https://www.scalemates.com/

40



Hasegawa 1/72 F-104G bygget av en ukjent italiener

Hasegawa 1/48 F-104G bygget av Terje Opsahl
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Hasegawa 1/48 F-104G. Bygget av Geir Hogga



Hasegawa 1/48 TF-104 med farger og decaler for den siste perioden av tjenestetiden
Bygget av forfatter
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Vedlegg
Utdrag fra TO 1-1-4(N) i fra 22 oktober 1974
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