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Innledning

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

		Per Einar Jansen			Bilder

Bergen februar 2019
Olve Dybvig
odybvig@online.no
Mob 920 33 502

Bakgrunn Piper L-18

Piper L-18 Ser.no. 53-4839

Piper PA-18 Super Cub er et amerikansk toseters fly utviklet og produsert av Piper Aircraft
Corporation. Prototypen fløy i 1949 og flyet var i
produksjon samme år. PA-18 er basert på PA-14
Cub Cruiser som igjen var en versjon av J-3 Cub.
Super Cub var i produksjon helt fram til 1994, og
over 7500 ble produsert, inkludert militære versjoner.
J-3 Cub ble bygget i 1938 som et enkelt og lett fly
for å gjøre inngangen til flyvning lettere for menigmann. Salget gikk dårlig i begynnelsen men det
amerikanske forsvaret oppdaget av flyet var utmerket som treningsfly og anskaffet mange siden
de hadde behov for mye flygertrening i forbindelse
med andre verdenskrig Flyet ble opprinnelig produsert som treningsfly men etterhvert også brukt
som rekognoseringsfly, kurerfly og VIP-transport
PA-18 Super Cub ble utstyrt med enten en Continental C-90 motor med en ytelse på 90 hk som
PA-18-95 eller en Lycoming O-235 med en ytelse
på 105 hk som PA-18-105. I 1952 ble PA-18-135
med en 135 hk Lycoming O-290 introdusert, og
fra 1955 PA-18-150 utstyrt med en 150 hk Lycoming O-320. Enkelte gjenoppbyggede Super Cub
PA-18-150 kan ha motorer på 160 eller 180 hk.
PA-18 Super Cub ble produsert for militært bruk
som forbindelsesfly, treningsfly og artilleriobservasjonsfly. L-18C som er den militære betegnelsen tilsvarte den sivile modellen PA-18-95 og i
alt 838 fly ble levert. De fleste til den amerikanske
hær, men 108 ble levert til andre land inkludert
16 fly til Norge. L-21A var utstyrt med O-290-11

motor med en ytelse på 125 hk og L-21B tilsvarte
den sivile modellen PA-18-135. 150 L-21A og 584
L-21B ble produsert.
Cuben har fotbrems for hvert hovedhjul som ikke
betjenes av øvre del av fotpedalene, men det er
små separate pedaler som betjenes med hælene.
Dette gjelder både for framsete og baksete.
På veggen til venstre og litt bak for flygeren (i
framsetet) er en sveiv som styrer høyderorstrim.
Den roterer en skrue som hever eller senker
fremre kant av horisontale haleflate som høyderoret er hengslet i bakkant. Gasshåndtak sitter på
venstre karm under sidevinduet. Ved betjening
av trimsveiva på sideveggen kan albuen komme
bort i baksetets gasshåndtak og redusere gasspådraget.
Døra på høyre side av flykroppen består av to
deler , en øvre som er vindu og hengslet i overkant, og en nedre som er hengslet i underkant.
Når disse er åpne kan man sette seg på nedre
hengselkant, og sitter da like under setenivå. En
må trekke bena godt til seg for å få dem inn i den
litt trange åpningen. Med litt lange ben vil bena
fort treffe nedre kant av dashbordet.
Super Cub L-18C har ikke flaps. Senere modeller
med større motor har derimot det.
Super Cuben flyges fra framsetet om flygeren er
alene, i motsetning til de mindre modellene som
flyes fra baksetet.

Piper L-18C i Norge

En rekke av Piper L-18 på en islagt Sjusjøen

Til Norge kom flyene med den minste motoren, en
Continental motor på 90 hk. Disse flyene var uten
flaps. Piper Cub var et enkelt fly med plass for
to personer (tandem), og kunne flys fra baksetet
også.
16 fly av typen Piper L-18C Super Cub ble levert
til Norge under våpenhjelp programmet. Flyene
kom til Norge den 5 mai 1955 med båt fra USA.
Dette var helt nye fly, og de hadde kun vært
gjennom en testtur ved Piper’s fabrikker før de
ble demontert og sendt til Norge, pakket i kasser.
Flyene ble montert ved Luftforsvarets Forsyningskommando på Kjeller, og deretter kamuflasjemalt.
De første 8 flyene var klare til bruk da Fly-OP
kurs nr. 1 startet 4 juli 1955. De siste 8 flyene ble
tatt i bruk noe senere samme år. Flyene var uten
navigasjonslys og uten radioer, for de var ikke utstyrt med batteri. Motoren ble startet ved hjelp av
propellen. Flyging i tidsrommet definert som natt
var ikke tillatt. Kommunikasjon mellom flyger og
lufttrafikktjenesten ble gjort ved hjelp av grønne,
røde og hvite lyssignaler.
I 1956 ble det montert en VHF/FM radio av typen
SCR 619 i alle flyene. Dette ble gjort for å ha
samband til feltartilleribataljonene, slik at skytinger
med artilleri kunne gjennomføres. Denne radioen
var tung, og en var også nødt til å sette inn et
stort og tungt batteri bak baksetet. Radioen var
krystallstyrt, og settet måtte «tunes» opp før flyet
tok av

Motoren til Piper Cub var kjent for å bli «kvalt»
ved et hurtig motorpådrag. I slutten av november
i 1964 ble det besluttet å bytte forgasseren til motoren. Den eksisterende forgasseren ble skiftet ut
med en Marvel-Schebler forgasser, utstyret med
akselerasjonspumpe. I hvilken grad dette bidro til
sikrere flygning, er noe ukjent
I 1965 ble så flyet modifisert og fikk montert batteri i flykroppen bak baksetet, og det ble montert
navigasjonslys samt en enkel lampe i cockpit,
som var kombinert instrument-belysning og
kartlampe. I tillegg ble det montert en generator
på venstre vinge stag. Flyet fikk også opplegg for
radio av typen AN/PRC-9 - AN/PRC-10 (VHF/FMradio). Denne radioen ble montert ved flygerens
høyre kne, og det ble mulig å tune radio/skifte
frekvens mens flyet var i luften. Etter at navigasjonslys ble montert, var det også tillatt å fly i
mørke.
I 1969 ble flyet utstyrt med VHF/AM radio med
faste krystaller, noe som gjorde at en hadde
samband til Lufttrafikktjenesten. Denne radioen
var ikke særlig driftssikker, krystallene hadde en
tendens til å riste løs på grunn av vibrasjonene i
flyet. Det betydde i praksis at signalsystemet med
bruk av røde og grønne lys av Lufttrafikktjenesten
ikke kunne pensjoneres enda.
Det var noe uklart om ski til alle flyene inngikk
som en del av den første leveringen, men ski

var tilgjengelig da flyene ble tatt i bruk. At flyene kunne utstyres med ski, gjorde at de kunne
operere fra feltstriper også under vinterforhold. I
motsetning til Bird Dog måtte L 18C enten utstyres med ski eller hjul. Skulle skiene monteres,
måtte hjulene tas av, og et spesielt tilvirket bånd
ble montert over bremseklossene. Et system som
gjorde at en på forhånd måtte velge mellom hjul
eller skiunderstell, bød selvfølgelig på problemer
i overgangsperiodene høst/vinter og vinter/vår,
men ikke større enn at problemene var overkommelige og akseptable.
I alle de årene Piper Cub har vært i bruk, har 8
stk. blitt avskrevet grunnet havarier. I tillegg har
mange av flyene blitt bygd opp eller reparert etter
uhell/ havarier. Det var ingen som mistet livet som
følge av havari med denne flytypen, men en elev
ble drept da han gikk inn i en roterende propell.
Piper Cub var et dukfly som krevde et omfattende
vedlikehold på skroget når duken skulle vedlikeholdes eller skiftes. På den andre siden medførte
bruk av duk at totalvekten på flyet ble lav, så selv
om motoren kun var på 90 hk, ble det mye effekt
pr kg fly vekt. Et dukfly ga heller ingen beskyttelse
fra småkalibrede våpen, slik at flyveren var utsatt
for alle typer ild, både fra bakken og i lufta. Det
ble brukt to forskjellige duk typer på Cub, det var
Seconite flyduk og bomulls duk.
Av de gjenværende 8 flyene ble 7 solgt til NAK i
1992. Ett fly ble gitt til Flymuseet i Bodø. Ett annet gjennoppbygget fly står på Flysamlingen på
Gardermoen

Tekniske data for L -18C
Vekt,				max 681 kg
Tomvekt 			
365 kg
Vingespenn 			10,76m
Vingeareal 			
16,583 m2
Lengde 			
6,78 m
Høyde 				2,04 m
Propeller diameter 		
1,88 m
Nyttelast (bagasjevekt)
22,7 kg
Brennstoffbeholdning
68 liter
Brennstofftype 		
100 oct
Brennstoff-forbruk		
ca.19 liter pr. time
Flygetid 			
3 t og 30 min
Hjultrykk 			
20 lbs/sq in
Motor Continental 		
C - 90 - 8F
				
utvikler 90 hk ved
				2475 RPM
Propeller 			
Sensenich metall
				
propell 76 - AN 2 				42

Piper L-18 Ser.no. 53-4835 ved Hangar 3 på Værnes

Flyobservasjonstjenesten i Hæren

Piper L-18 Ser.no. 53-4841 F-AC ved Folldal Rydningsøy

Ideen med og bruken av fly til observasjon fra
lufta startet allerede under den første verdenskrigen. Det var Tyskland som kom lengst med denne
utviklingen av slike fly i den perioden. Under den
andre verdenskrigen ble konseptet med bruk av
småfly til observasjon og ild ledelse videreutviklet,
og England og USA var de to nasjonene som
ledet an. Allerede ved krigsutbruddet i 1939
hadde britene lette observasjons fly i tjeneste.
Amerikanerne tok sine første fly i bruk i 1941.
Etter krigen skjedde det mye på den internasjonale arenaen, og den kalde krigen startet allerede
på slutten av 40-tallet. Derfor ble etableringen av
NATO i april 1949 viktig for Norge, og hvor Norge
ble en av organisasjonens første medlemsstater.
Under Korea krigen (1950-1953) videreutviklet
USA sitt konsept med bruk av småfly i observasjon fra luften. Dette konseptet ble videreført og
utvidet under Viet Nam krigen på 70-tallet.
Det å starte med en ny virksomhet som flyobservasjonstjeneste, var en tidkrevende operasjon,
og det krevde mange ildsjeler og mye arbeide.
Utdannelsen av flygerne var en meget viktig del,
og som dannet grunnlaget for etableringen. Fire
nyutdannede offiserene var med unntak av en
klare ved oppstart av det første Fly-OP kurset den
4 juli 1955. Samtidig med utdanningen av personellet foregikk det planlegging av hvordan dette
prosjektet skulle drives frem. Utarbeidelsen av
et direktiv for bruk av flytropper i Hærens artilleri
må ha startet tidlig, og kanskje allerede i 1951.
Den 22 januar 1952 og ble det første utkastet

til et slikt direktiv sendt ut til berørte avdelinger.
Dette ble fulgt opp med et tillegg den 22 januar
1952, og tillegget inneholdt et nytt kapittel, ildledelse fra fly. Dette konseptet med flyobservasjon
ble prøvd på fire øvelser fra 1952 til 1954. Disse
prøveoppsetningene viste et klart behov for bruk
av fly i Hæren, og det var også mange andre oppdrag som kunne løses utover artilleriets primære
behov, ildledelse.
I St.prp. nr. 86, datert 23 april 1954, er det et
punkt om «Lette småfly til observasjonstjenesten
ved Felttilleriet artilleriet. Dette finnes under
kapittel 911-Hæren, underpunkt 11. Imidlertid ble
spørsmålet om flytropper i Hæren allerede behandlet i Den sentrale sjefsnemnd den 10 februar
1952, og det forslaget er gjengitt i denne St. Prp.
Forsvarsdepartementet kunne ikke gå med på at
Hæren satte opp egne flyavdelinger, og bestemte
gjennom to skriv i 1953 at den flystøtten Hæren
trengte skulle ytes av Luftforsvaret.
Til tross for dette ble likevel Hæren ved Feltartilleriet gitt adgang til å sette opp lette flytropper for
artilleriobservasjonstjeneste. Det ble forutsatt at
flyene og flymateriellet skulle tilhøre Flyvåpnet
(Luftforsvaret), og med de som ansvarlig fagmyndighet. Luftforsvaret skulle også ha hovedansvaret for utdannelsen, men med støtte fra Hæren.
Behovene for antall fly ble først satt til 64 fly, men
dette tallet ble redusert til 32, altså en halvering.
Resultatet ble til slutt 16 fly som Norge mottok i
1955. Flyene som Norge mottok var Piper L-l 8 C

SuperCub, og dette var endel av våpenhjelpen til
Norge etter siste krig.
Instrumenteringen var veldig sparsom, slik at flygningen måtte skje visuelt, dvs flygeren måtte se
bakken. Det var heller ingen av maskinene som
hadde avisingsutstyr, så selv om en hadde hatt en
bedre instrumentering ville manglende avisingsutstyr vært en begrensning.
Oppgaver som flytroppene skulle løse:
Primære oppdrag;
- ildledelse
- overvåking/lokalisering av mål
- rekognosering
- kamuflasjeinspeksjon
- kolonnekontroll
- AIRFAC
Sekundære oppdrag;
Transport;
- forsyningsoppdrag
- personelltransport
- forbindelsesflygning

Vanligvis var rammen brigadeforband, og flytroppen påtok seg oppgaver for alle avdelingene.
Styringen av oppgavene til flytroppen gikk normalt
gjennom brigadens ildstøttekoordineringssenter,
som igjen var ledet av Fabn’s lldstøttekoordineringsoffiser.
Fly-OP tjenesten hadde to hovedarenaer for sin
virksomhet,
Setermoen-Bardufoss i Nord-Norge og Haslemoen i Sør-Norge.
Fly-OP tjenesten i Sør Norge
Var i all hovedsak konsentrert rundt Værnes.
Det var her alle OP flygerne fikk sin utdannelse
(bortsett fra to kurs som gikk på Torp). Hærens
artilleri hadde sin hovedbase på Haslemoen og
mye aktivitet foregikk der. Men Haslemoen fikk
ingen hanger til oppbevaring av fly før rundt 1966,
så ingen fly var stasjonert der før den tid.
OP flyene ble også brukt som slepemålsfly for
luftvernartilleriet
Fly-OP tjenesten i Nord Norge
Etableringen av flytroppen foregikk i mars/april
1958 som en del av Feltartilleri Bataljonen (FAbn).
Flytroppen ble en del av Stabsbatteriet på Setermoen. Flystripe på Setermoen ble etablert
i 1958/59. En hangar ble reist i 1964/65. Inntil
denne var reist brukte flytroppen Bardufoss som
base om vinteren

Spesialoppdrag;
- radiotransitering
- linjelegging
- meldingsdropp/opptak
- fotografering
- målflygning
Selv om flytroppen organisatorisk inngikk i
stabsbatteriet i en feltartilleribataljon, var ikke tjenesten de kunne yte forbeholdt bare artilleristene.

Piper L-18 Ser.no. 53-4832 F-AF med vinterkåpe

Farger - Merker - Koder

Piper L-18 Ser.no. 53-4845 F-AI

Farger
Flyene som var helt nye ved levering var malt i
Piper’s gulfarge. De ble raskt ommalt i en olivengrønn gunnfarge med ett lyst brunt kamufkasjemønster. Eksakt utseende på disse fargene er
ikke kjent. Kamuflasjemønsteret varierer en smule
mellom flyene. Sideror og vingetupper ble malt
gule. På et ukjent tidspunkt skulle flyene være
malt med en lys grå farge under
I 1973 ble flyene malt Olivengrønn overalt over og
lysegrå under. Den olivengrønne fargen er oppgitt
til å være lik OGF 70 eller FS 8010-0125 Type A.
Et svart anti Glare felt skulle være på toppen av
cowlingen.
Til slutt i 1986 skulle sideror, vingetupp og cowlingen også få påmalt et Day Glo Orange felt

Nasjonalitetsmerker
Skulle være på de seks vanlige stedene. På begge sider av flykroppen og over og under vingene.
Før 1973 ser det ut som om total diameter er 600
mm på alle steder (inklusiv hvit ytter ring). Mulig
rundell på vingene hadde en diameter på 900 mm
Det varierte en del om rundellen hadde hvit ytter
ring eller ikke. Det variere også en del om tendensen til det amerikanske systemet med rundell
bare på øvre venstre vinge og bare høyre vinge
under var tilstedet eller om rundellen var både
oppe og under på begge vinger
I 1973 skulle alle rundellene ha en diameter på
400 mm. Hvit ytter ring ble fjernet. Nå skulle det

amerikanske systemet med rundeller på vingene
følges

Koder
Flyene ble tildelt kjenningsbokstav F. Tidligere
brukt av Mosquito flyene, men disse var nå
utfaset. Deretter en to bokstav individuell bokstavkode. Bokstavene var hvite. Størrelse er
ukjent men det ser ut som om de er ca 350 mm
høye og rundt 60 mm brede
I 1972 fjernet Luftforsvaret bruk av kjenningsbokstaver på flyene totalt. Egentlig en NATO greie

Serienummer
Var påmalt halen litt høyt midt på. Hele serienummeret var med. Disse var hvitmalt og hadde en
størrelse som er ukjent. Men tallene ser ut som
om å ha en høyde på 20 - 30 mm
I 1972 ble disse små serienummerene byttet ut
med det nå nye systemet; de tre siste numrene i
serienummeret som flyets kjennetegn. Fremdeles
malt i hvit farge men nå med en høyde på 200
mm og mer sentrert

Profiler

Hærens Piper L-18 første skjema. Kamuflasjemalt i olivengrønn og lys brun. Gult sideror og vingetupp.
Bokstavkode med lite serienummer på halen

Hærens Piper L-18 andre skjema. Samme farger, men koden er fjernet og serienummer nå bare de tre
siste tallene. Størrelsen på serienummeret er også endret. Det varierte tydeligvis en del om rundellen
hadde hvit ytterkant eller ikke

Hærens Piper L-18 tredje skjema. Ny heldekkende olivengrønn over og lysegrå under. Svart Anti Glare
oppe på cowling. Rundell er blitt mindre

Hærens Piper L-18 fjerde skjema. Day Glo Orange farge påmalt sideror, vingetupp og cowling

Liste over fly
Liste sammensatt av Bjørn Hafsten

Motor: Continental C-90-8F. Forkortelser: KF = Kjeller flyfabrikk, HF = Hortern flyfabrikk, NAK = Norsk Aeroklubb,
FAbn = Feltartilleribataljon
c/n

USAF Ser.
No.

Ankom
Norge

Kjennetegn
i Luftforsvaret

Avskrevet

Total
flytid

Merknader

183232

53-4832

05.05.55

F-AF/832

2691:00 Til Værnes 08.06.55. Til KF 18.06.55. Til værnes 01.09.55. Til KF
12.06.58. Til NAK 21.06.58. Til HF .09.58. Til Værnes 17.10.58. Utlånt midlertidig til Bardufoss 12.06.74. Til Værnes 26.09.77. Til Torp
13.01.84. Solgt 1992.

183233

53-4833

05.05.55

F-AL

14.07.69

2064:05 Til Værnes 10.08.55. Utlånt til Bardufoss .09.58. Havari på Setermoen
18.04.59. Understellet knust. Til HF 03.07.59. Til Værnes 11.03.60.
Mindre uhell under landing 12.05.67. Totalhavari 12.09.67. Under
prøveflyging fra en feltstripe ved Eide bru i nærheten av Haslemoen,
kolliderte flyet med fire høyspentledninger på siste del av innlegget før
landing. Flyet styrtet i bakken ca. 40 m før selve landingsstripa. Flygeren, kaptein Erik Gjestvang (kullsjef Fly-OP-kurs nr. 7) og passasjeren,
løytnant og flyinstruktør Arne Wærum, var begge uskadde.

183234

53-4834

05.05.55

F-AB

25.08.65

1784:00 Til Værnes 28.05.55. Til KF 05.09.55. Til Værnes 14.09.55. Større
havari 26.07.57. Oppdraget var en forflytning av 8 fly fra OP-kurs nr.3
fra Kjevik til Værnes med mellomlanding på Notodden og Hamar. Under landingen på Staffsberg flyplass på Hamar, skar F-AB ut til venstre.
Flygeren forsøkte å ta flyet rundt på nytt, men mislyktes. Flyet havarerte
i et kratt 16 m fra rullebanen. Flygeren, løytnant Hans Georg Frisk og
passasjeren, fenrik Knut Langen, var begge uskadde. Flyets gangtid ved
havariet var 494:55. Til HF 29.07.57. Til NAK 24.06.58. Til værnes
29.09.58.

Reg. LN-ACF 09.06.92 på Drammen flyklubb, Hokksund.

Totalhavari 18.05.65. To fly fra Flytroppen/FAbn/Brig N, skulle hente to
mann på Voumajavre, nordøst for Altevann. Etter landing der forverret
været seg og avgang ble utsatt. Etter tre timer skulle F-AB gå opp for å
foreta en værtest før de eventuelt kunne returnere til Setermoen. Under
landing etter værtesten har flygeren mistet referansen til den ubrutte snøflaten med drivende snø. Under sving i siste del av innlegget støtte venstre vinge ned i snøen og flyet totalhavarerte. Flygeren, løytnant and sjef
for flytropp/FAbn/Brig N Asbjørn Hegge, ble skadd mens observatøren,
fenrik Arne Wærum, var uskadd.
183235

53-4835

05.05.55

F-AM/835

2550:00 Til Værnes 10.08.55. Mindre uhell 09.12.55. Til HF 25.03.57. Til
Værnes 27.05.57. Til Bardufoss 17.04.58. Mindre uhell 21.01.59.
Mindre uhell på Bardufoss 02.05.60. Fløyet tilbake til Værnes. Større
havari 08.09.60. Under en øvelsesflyging fra Værnes kolliderte flyet
med et kraftspenn over Sundalsfjord og nødlandet på et jorde innerst i
Leangenfjorden. Flyet ble påført større skader mens flygeren, løytnant
Per Holm, ble lettere skadd. Flyet tilhørte Hærens Fly-OP-kurs nr. 5 på
Værnes. Ved havariet hadde flyet en gangtid på 1024:45. Mindre uhell
på Værnes 08.07.63. Til Gardermoen 19.04.68. Til Værnes 12.05.70.
Til Gardermoen .09.70. Til Værnes 25.02.72. Til Torp 10.01.84. Til
Værnes 01.06.84.

183237

53-4837

05.05.55

F-AO/837

2350:00 Til Værnes 13.08.55. Til NAK på Jarlsberg 14.07.58. Til Værnes
02.09.58. Til Lillehammer (Hjerkinn) 10.10.58. Til Værnes 01.06.59.
Større havari 08.09.59 da flyet kolliderte med en høyspentledning i Åsen.
Reparert på Værnes. Til Torp 13.01.84. Til Værnes 01.06.84. Solgt
1992. Reg. LN-ACG 09.06.92 på Grenland flyklubb, Skien.

183238

53-4838

05.05.55

F-AP/838

2222:00 Til Værnes 05.07.55. Mindre uhell 19.09.61. Under landing på en feltflystripe på Evenskjær ved Tjeldsundet, kom flyet inn med for stor fart og
landet langt inne på feltet. Det traff et ståltrådgjerde og ble påført en del
skader. Flygeren, løytnant Leiv Kandstad og passasjeren, major Nesse,
var uskadde. Flyet tilhørte Flytroppen FAbn/Brig N. Til Gardermoen
26.02.70. Til Værnes 25.02.72. Til Torp 13.01.84. Til Værnes 01.06.84.
Solgt 1992. Reg. LN-ACH 09.06.92 på Værnes flyklubb, Værnes.

183239

53-4839

05.05.55

F-AH/839

2803:00 Til Værnes 21.06.55. Til KF 04.07.55. Til Værnes 09.07.55. Til KF
10.07.58. Til Værnes 04.08.58. Til Lillehammer (Hjerkinn) 13.10.58.
Til Værnes 21.12.58. Mindre uhell på Målselv 27.05.60. Til Gardermoen 23.02.68. Til Værnes 02.06.70. Til Gardermoen .10.70. Til
Værnes 25.02.72. Til Torp 13.01.84. Til Værnes 01.06.84. Solgt 1992.
Reg. LN-ACI 09.06.92 på Bardufoss flyklubb, Bardufoss.

183240

53-4840

05.05.55

F-AR

183241

53-4841

05.05.55

F-AC/841

183242

53-4842

05.05.55

F-AD

26.03.63

1188:00

183243

53-4843

05.05.55

F-AE

14.07.69

1945:55 Til Værnes 26.05.55. Til KF 04.07.55. Til Værnes 09.07.55. Til Lillehammer (Hjerkinn) 13.10.58. Til Værnes 01.11.58. Større uhell på
Kjevik 01.07.59. Til HF .07.59. Til Værnes 12.03.60. Uhell 26.03.66.
Under landing på flystripen ved Sokna etter en lokal rekognoseringstur,
kom flygeren for langt inn på stripa, ga på motor and svingte Til høyre
og landet på skaren utenfor. Under landingen gikk venstre ski gjennom
skaren slik at flyet ble slengt rundt og stanset i løpet av 30 meter. Høyre
vingetipp slo nedi da flyet stoppet. Flygeren, løytnant Erlend Stene og
passasjeren, major Dalbekk, var begge uskadde. Flystripen på Sokna
lå like ved Hovland gård. Reparert ved Værnes. Totalhavari 01.03.67.
Under utflating for landing på et jorde tilhørende Lars Skjeggstad på
Nordre Ål ved Lillehammer, ble venstre vinge løftet av en vindkule.
Høyre ski skar nedi gjennom skaren og deretter venstre ski. Flyet ble
slengt rundt and tippet over på nesen. Det veltet så over til venstre side
før det kom til ro. De to ombord, løytnant og flyger Per G. Gjeldnes og
teknikeren, vingsersjant Norvald Nyheim, var begge uskadde. Oppdraget
var rekognosering av en mulig flystripe ved Smestadmoen med retur til
Haslemoen.

183244

53-4844

05.05.55

F-AS/844

11.07.57

271:55

Til Værnes 05.07.55. Til HF 30.01.57. Til Værnes 27.03.57. Totalhavari 19.06.57 ved gården Drægsetaune i Skatval, ca. 8 km nordvest
for Værnes flystasjon. Flyet tilhørte Flygeskolen på Værnes og drev
med øvelser i nødlanding. På grunn av motorsvikt traff flyet noen trær
og gikk i bakken. Begge ombord, flygeren fenrik Magne R. Leithe og
eleven, fenrik Einar Muhle, ble lettere skadd i havariet.

2962:00 Til Værnes 28.05.55. Til KF 09.08.55. Til NAK 15.08.55. Til KF
01.09.55. Til Værnes 06.09.55. Til KF 28.06.56. Til Rygge 30.06.56.
Til KF 21.08.56. Til Værnes 17.09.56. Til KF 02.06.57. Til NAK
06.06.57. Til KF 02.09.57. Til Værnes 23.09.57. Til Gardermoen
23.02.68. Til Værnes 26.02.70. større havari 06.02.74. Under låsing
av den venstre vingemutter som fester lokket til batterikassen, oppsto
det brann i flyet. Det ble skjøvet ut av hangaren på Værnes og brannen
slukket. All duk fra bakre vingekant og bakover brant opp og flyet påført
omfattende skader. Uhellet skjedde under klargjøring av flyet for flyging.
Flyets gangtid ved uhellet var 2759:05. Det var ingen personskade og
flyet ble reparert på Værnes. Til Torp 10.01.84. Til Værnes 01.06.84.
Solgt 1992. Reg. LN-ACJ 09.06.92 på Hedmark flyklubb, Hamar.
Til Værnes 04.06.55. Til KF 09.08.55. Utstyrt med slepeanordning for
seilfly. Til NAK 15.08.55. Til KF 01.09.55. Til Værnes 06.09.55. Til
KF 02.07.56. Til Værnes 26.11.56. Til KF 08.06.57. Til NAK Værnes
22.06.57. Til Værnes .08.57. Større uhell 16.02.62 da flyet blåste rundt
på Setermoen. Vinger og kropp sterkt skadd. Motoren var uskadd.

2668:00 Til Værnes 04.07.55. Til Hjerkinn .02.59. Til Værnes 25.03.59. Større
uhell 23.09.65. Uhellet skjedde på Værnes da flyet kom inn i luftstrømmen fra propellene til et fransk Noratlas transportfly og ble kastet over
på ryggen. Flygeren, fenrik og elev ved OP-kurs nr.6, Erlend Stene, var
uskadd. Flyet ble påført større skader. Flyets gangtid ved uhellet var
1796:35. Reparert på Værnes. Til Gardermoen 03.03.68. Til Værnes
25.02.72. Til Torp 13.01.84. Til Værnes 01.06.84. Solgt 1992. Reg.
LN-ACK 09.06.92 på Fjordane flyklubb, Førde.

183245

53-4845

05.05.55

F-AI/845

2975:25 Til Værnes 21.06.55. Til KF 04.07.55. Til Værnes 09.07.55. Til HF
30.01.57. Til Værnes 29.03.57. Til Bardufoss 17.04.58. Til Værnes
18.08.59. Mindre uhell 21.08.62. Større hasvari under landing på
Værnes 08.12.65. Skroget reparert på KF. Til Gardermoen 22.02.68.
Til Værnes 25.02.72. Større havari 09.02.76 ved flytid 2975:25. Under
landing på Haslemoen tok venstre hovedhjul bort i brøytekanten langs
rullebanen. Høyre vinge tok ned i selve banen og flyet skled på nesen
ca. 7 m før det tippet over på ryggen. Flygeren, kaptein Ola Juvik, og
passasjeren, løytnant Kjell Enoch Bredesen, var begge uskadd. Flyet
tilhørte FASØ Haslemoen. Lagret og avgitt fra Værnes til LTS, Kjevik i
november 1977. Avgitt til Forsvarsmuseet.

183246

53-4846

05.05.55

F-AK

24.03.60

919:05

Til Værnes 25.06.55. Til KF 18.08.55. Til Værnes 14.09.55. Til KF
16.04.56. Til Værnes 11.05.56. Til HF 02.02.57. Til Værnes 28.03.57.
Til KF 19.02.58. Til Værnes 21.04.58. Totalhavari 19.02.60 på Hjerkinn
skytefelt. Flyet tilhørte FA Batt. IR 3. Flyet hadde tatt av fra et vann ca.
3 km vest for Hjerkinn for ildledningsoppdrag i forbindelse med ordinær
artilleriskyting. Etter avsluttet oppdrag kom flyet inn for landing ved
kanonstillingen. Etter en 180° sving til venstre i landingsrunden, gikk
flyet inn i stup rett frem and gikk i bakken. Begge ombord, flygeren
kaptein Oddvar Wæhler og passasjeren, britisk Captain Dean, ble alvorlig
skadd. Vraket ble fraktet med bil To Værnes 23.02.60.

183247

53-4847

05.05.55

F-AG

23.08.57

382:30

Til Værnes 15.06.55. Til KF 06.09.55. Til Værnes 14.09.55. Totalhavari 15.07.57 på Smestadmoen. Flyet tilhørte Flygeskolen på Værnes,
men var utlånt til skyteskolen for Feltartilleriet på Smestadmoen. F-AG
hadde vært en tur på Kjeller og skulle returnere til Jørstadmoen. Ved
passering av Smestadmoen skulle flygeren slippe ned en meldingspose
fra lav høyde. Flyet sirklet tre ganger over leiren og i siste sving var det
på nippet til å stalle. Nesen ble slått av da flyet traff et tre and gikk i bakken bare tre meter fra kontorbygningen i leiren. Flygeren, løytnant Nils
G. Bakken, pådro seg en del skader mens passasjeren, mek.sersjant John
Tøftum, ble lettere skadd.

183248

53-4848

05.05.55

F-AN/848

2692:00 Til Værnes 18.08.55. Utlånt til Bardufoss .09.58. Til Værnes ?. Uhell
12.10.61. Flyet var på et transportoppdrag fra Skjold til Elvenes feltflyplass da det kolliderte med noen gjerdestolper under utrulling etter landing på Elvenes. Flyet var ikke mer skadd enn at det kunne flys til Bardufoss for reparasjon. Flyet tilhørte Flytroppen FAbn/BRIG N. Flygeren,
fenrik Jahn Ekroll og passasjeren, løytnant Grønlie (Ing.kp. Skjold) var
begge uskadde. Havari 16.07.64. Venstre vinge skadd. Til Gardermoen
08.03.69. Til Værnes 25.02.72.
Solgt 1992. Reg. LN-ACL 09.06.92 på Nedre Romerike flyklubb,
Kjeller.

Bilder

Piper L-18 Ser.no. 53-4838 F-AP i flyets første skjema

Piper L-18 Ser.no. 53-4837 F-AO

Piper L-18 Ser.no. 53-4845 F-AI

Piper L-18 Ser.no. 53-4844 F-AC på Værnes i 1974. Her med flyets andre skjema
(samme bilde som på forsiden)

Piper L-18 Ser.no. 53-4837. Her med flyets tredje skjema, men uten svart anti glare på motorcowling. Også uten lys grå under

Piper L-18 Ser.no. 53-4848 F-AN ved Fagernes

Ukjent Piper L-18 i flyets fjerde og siste skjema

En rekke av Piper L-18 i flyets siste farge og merkeskjema

Modelbygging
Modeller av Piper L-18 finnes i alle de tre populære skalaene 1/72, 1/48 og 1/32. Men alle er
utgåtte modeller og kan være vanskelig å få fatt i

1/48
Piper L-18C Minicraft 1/48 scale

1/72
Piper L-18C Czech Master Resin, 1/72 scale
Resin modell

1/32
Piper L-18C Revell, 1/32 scale

Piper L-18C KP Kovozávody Prostějov 1/72

Revell byggesettet skal i følge ryktene være
rimelig godt
Det finnes ingen norske dekaler til dette flyet

Kilder
Magne Sveen					Flyobservasjonstjenesten i Hæren
Sverre Mo, Ole Bjørn Sælensminde		
Norske Militære fly
Tom Arheim et.al.				
Fra Spitfire til F-16
Wikipedia

Vedlegg
Utdrag fra T.O. 1-1-4 (N) 1974

