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Innledning

Dette hefte er laget med tanke på modellbyggere og andre med historisk interesse om
temaet. Hovedvekten av innholdet er farger og merking av flyet. I tillegg er relevant historisk informasjon forsøkt samlet. Heftet er ikke laget for videresalg men for gratis nedlastning via internett. På denne måten kan ny informasjon raskt legges inn og en oppdatering
kan være klar for brukerne på en enkel måte.
Innholdet er ikke nødvendis 100% riktig, men inneholder det jeg vet i dag. Det oppfordres
derfor til å komme med innspill, kommentarer, kritikk, nye bilder m.m. slik at historien blir
mest mulig korrekt
Et slikt hefte er som oftest et sammarbeid mellom entusiaster, som på hver sin side har samlet bilder og informasjon om temaet. Dette heftet er laget i sammarbeid med Bjørn Hafsten
og er mer eller mindre enn resirkulering av hans artikkel i Flyhistorisk Tidsskrift nr 1-97.
Jeg vil påpeke at profilene i dette hefte er illustrasjoner og ikke nødvendigvis millimeter
korrekt mht farger, størrelser og plassering av merking
De fleste bildene er funnet og lastet ned via internett, men vil I tillegg takke følgende personer for deres bidrag til at dette hefte var mulig å lage:
			Bjørn Hafstein			Tekst og bilder		
			Per Einar Jansen		Bilder
			Ingvald Hansen		Bilder
			Dag Roger Stangeland
Info

					Bergen oktober 2016
					
Olve Dybvig
					odybvig@online.no
					Mob: 920 33 502

Lockheed T-33 til Norge

				Lockheed T-33, s.nr: 51-8832, DP-C fra 718 skvadron 				
					
Videregående trening på to-seters jetfly fikk en
Finnebraten. Flygingen ble omfattet med stor
heller beskjeden begynnelse I Norge. Etter at tilinteresse av media og NRK’s stjernesammen 20 Vampire F.3 og 36 Vampire FB 52 var
reporter den gang, Rolf Kirkvaag, fulgte med i
bestilt og delvis levert, ble det bestemt å anskaffe
baksetet på kaptein Berges fly. De tre maskinene
seks fly av treningsvarianten, Vampire T 55, i juni
ble levert med amerkanske merker og USAF
1951.
Buzz-numbers.
Samtidig begynte de første flygerne å ankomme
Luftforsvaret hadde bestemt at alle flygere skulle
fra sin utdannelse i USA og Canada. Disse skulle
gjennomgå et kurs ved JTV før postering til
etterhvert fordeles til Thunderjet-skvadronene som
skvadron. Det første instrumentkurset tok til den
da var under oppsetting eller planlagt oppsatt. For
15. mai med fire elever. Samtidig ble nye inå gi flygerne en siste finpuss for tjeneste ved opstruktører opplært slik at det ved utgangen av året
erativ skvadron, bestemte Luftforsvaret å opprette
var 12 instrukterer ved vingen. Etter den første
en OTU på Sola med betegnelsen Jettreningsvinleveransen av tre T-33, kom to ny fly i juni og ett i
gen (JTV) fra den 11. oktober 1952.
September. Utfasingen av Vampire kunne derved
Innledningsvis fikk vingen tildelt de fire Vampire
begynne, og fra februar 1954 var JTV en ren TT 55 som da befant seg i landet. Allerede ved
Bird avdeling.
opprettelsen av JTV lå det I kortene at LuftforsFra februar til april 1954 ankom de resterende
varet I første omgang skulle motta 12 Lockheed
seks flyene, de to første fra Kastrup og de siste fire
T-33A jettrenere under våpenhjelpprogrammet,
fløyet fra Kelly Air Force Base i Texas. Med en
samtidig med leveringen av Thunderjets. Bruken
styrke på 12 fly var betegnelsen ving noe misav Vampire ble derfor bare sett på som en midlervisende. Likeledes var det klart at JTV ville ha en
tidig løsning inntil det nødvendige antall T-33
permanent status i Luftforsvaret. Det ble derfor
var ankommet til landet. Leveransen ble gitt
bestemt at vingen skulle få status som selvstendig
betegnelsen prosjekt “Early Bird” og de tre første
skvadron fra den 1. juli 1954. Den nye korrekte
flyene ankom med skip fra USA til Kastrup den
betegnelsen ble 718 Jettrenings skvadron (JTS).
4. april 1953. Etter montering og klargjøring i
Danmark, ble de tre flyene fløyet til Sola den 27.
samme måned. Flygere på turen var kaptein Gunnar Berge, kaptein Bjørn Meyer og fenrik Kjell

718 Jet trenings skvadron

Lockheed T-33, s.nr: 52-9901, DP-M fra 718 skvadron

Avdelingens første oppdrag var noe utenom det
vanlige. Den 30. juli skulle det inntre total solformørkelse over Sør-Norge, en begivenhet som
måtte foreviges. En flight på tre fly ble satt opp
med kaptein Ola Nilseng, løytnant Eilert Einertsen
og fenrik Arne Gangvik. I hvert fly var det dessuten med en fotograf. Selv om dagen opprant
med tett skydekke var dette ikke noe problem for
flighten. De gikk opp til avtalt høyde pa 40.000 ft.
over Fusa området og fikk tatt en serie med fantastiske bilder av måneskyggen. Oppdraget fikk stort
oppslag i pressen landet over.
Fra mai til September 1955 ble ytterligere åtte
T-33 levert til Luftforsvaret. Også disse ble fløyet
over fra USA, men først til Gardermoen for mottakskontroll før endelig levering til Sola og 718
skv.
Etter en noe anstrengt tilværelse på Sola-sjø sammen med 333 skvadron, ble 718 skv I 1955 flyttet
tilbake til Sola-land hvor avdelingen fikk tildelt
hangar 3.
Den 13. September 1955 foretok en teknisk
sersjant ved skvadronen en noe spesiell handling.
Lysten til å fly ble for stor og med første hånds
kjennskap til alle rutiner, klarte han å få tatt av
med klarering fra tårnet på Sola.
Sersjanten hadde aldri fløyet før. Etter 45 minutter I luften med tildels halsbrekkende flyging,
ble T-Birden satt ned på siden av rullebanen. Her

skar det ut over gresset og kryssende taksebaner
før det endelig stanset på betongdekket foran en
av hangarene. En flight på fire T-33 var sendt
opp for å rettlede og følge flyet ned. Løynantene
Inge Kavli og Jens Petter Lossius må tilskrives
mye av æren for det heldige utfallet. Flyet, DP-I
51-17522, ble påført en god del skader, men ikke
værre enn at det kunne returnere til 718 etter
reparasjon. Den flygale sersjanten fikk et ublidt
møte med rettsvesenet og ble dømt til a betale en
erstatning til Luftforsvaret på 1,75 mill, kroner.
Han forsvant imidlertid ut av landet uten å forsøke
å gjøre opp for seg. Beløpet la nok i overkant av
en sersjantlønn på midten av 50-tallet.
Som siste skvadron i Luftforsvaret uten eget skjold, ble det utlyst en konkurranse om utforming
og motto høsten 1958.
Den 28. januar 1959 ble det nye skjoldet godkjent av kong Olav V og overrakt 718 skv under
markeringen av NATO’s 10-årsdag den 4. april
1959. Uglemerket ble utformet av admin, off.
fenrik Schaathun og mottoet, “For framgang og
styrke” var major Peter Lynge Nissens forslag. I
mellomtiden var skvadronens to siste T-33 ankommet til Stavanger med båt fra USA i juni 1958.
Selv om flyene var demontert bød det på store
problemer å få fraktet dem sjøveien ut til Sola,
særlig på grunn av en trang brupassasje. Flyene
var dessuten av en noe annen type enn alle tidlige-

re leverte T-33.
Forskjellen mellom T-33A-1-LO og T-33A-5-LO
besto i endringer i neseseksjonen. A-l modellen
hadde en F-80 neseseksjon med mulighet for installasjon av to 50” kal. mitraljøser. Var dette ikke
montert måtte flyet ha med tilsvarende ballast. A-5
modellen hadde ikke mulighet for nesebevæpning,
men var i stedet utstyrt med Omni-Range radiopeiler og annet utstyr for instrument-landing
De norske T-Birdene ble stort sett brukt til instrumenttrening og hadde de første årene derfor ikke
montert mitraljøser.
I oktober 1959 ble det bestemt å bevæpne følgende syv fly: 51-9033, 51-9901, 51-17452, 5117497, 51-17522, 51-17544 og 51- 17546. Installasjon av K-14 siktet ble utsatt da dette nedsatte
sikten for flygeren i fremre cockpit. Monteringen
av slikt sikte ville ta bare omkring tre timer og
kunne derfor utføres etter behov.
Flyene fikk antagelig rundt 1960 påmalt Orange
Day Glo felt for å gjøre de mer synlig og for å
markere at dette var andrelinje fly
I tillegg til treningsvirksomheten, var oppgavene
for 718 skvadron mange. Det kunne være kurerflyging, slepemålsflyging, GCA- og instrumentsjekker samt Forward Air Control flyging i
samarbeid med Hæren. Mange av oppdragene ble
utført ved detasjementer til Nord-Norge Fra tidlig
på 60-tallet ble det innledet et nært samarbeide
mellom 718 skvadron og Luftforsvarets bombeog skyteskole (LBSS) som også lå på Sola. 718
skv bidro med fly og personell når LBSS avviklet
sine kurs for andre av Luftforsvarets skvadroner.
Samarbeidet ble etterhvert så nært at 718 skv
flyttet sammen med LBSS fra høsten 1965 og de
delte hangarene 4 og 5 på Sola land. Full sammenslutning ble det først etter at T-Bird perioden i
Luftforsvaret var over.
Samtlige T-33A ble levert med amerikanske
utskytningsseter. Disse var ikke brukbare ved
utskytning i svært lave høyder og det ble derfor
bestemt at de gjenværende T-Birdene skulle få
montert bedre Martin Baker1 seter, et arbeide som
ble utført i Norge i 1963.
Under den store NATO-øvelsen “Bull’s Eye” på
Sola sommeren 1967, måtte 718 skvadron vike
plassen for besøkende avdelinger og ble midlertidig deployert til Værnes.
De nye Northrop F-5 flyene var nå på full fart inn
i Luftforsvaret samtidig som T-Birdene begynte å
1.

trekke på årene. Det ble bestemt å konvertere 718
skvadron til den nye flytypen med en oppsetning
på fem to-seters F-5B og 11 en-seters F-5 A.
Den 4. juli 1968 ankom de første Northrop F-5 og
samme dag kunne 718 melde til LFK: “Det meddeles at 718 skvadron er klar for avlevering av
T-33 flyene til LFK med øyeblikelig virkning.”
Selv om de 15 gjenværende flyene ikke lenger var
718 skvadrons ansvar, ble de stående på Sola inntil
USAF’s Military Assistance Advisory Group –
Norway (MAAG), hadde bestemt deres endelige
disponering. I September fikk USAF solgt fem
fly til det italienske flyvåpen. Da de italienske
flygerne ikke var kjent med utskytningsmekanismen for Martin Baker setene samt enkelte av
instrumentene i de norske flyene, ble det bestemt
at norske flygere skulle få ferge de fem flyene til
Vengate flyplassen ved Milano. Det manglet ikke
på frivillige til dette oppdraget og skuffelsen ble
stor da italienerne allikevel bestemte seg for å
sørge for fergingen selv. Nå endte hele saken med
kompromiss ved at norske flyere skulle ta flyene
til Ramstein i Tyskland hvor italienerne skulle
overta. Flyene lettet fra Sola den 17. desember
1968 med følgende offiserer: Fossum i DP-A, Granheim i DP-C, Smedsvig i DP-B, Bøthun i DP-E
og Myrvold i DP-L. De resterende 10 flyene ble
gitt til Frankrike som våpenhjelp.
Man sto nå uten et eneste fly av typen for fremtidig museumsbruk
Heldigvis lyktes det å få tilbake et av de franske
flyene I november 1981, slik at vi i dag har et
tidligere norsk fly å vise frem. I tillegg har vi en
ex. dansk maskin restaurert og utstilt

Det hersker noe usikkerhet om hvilken type dette MB sete var. Antagelig en Mk V versjon, men det
var visstnok annerledes enn setene som ble brukt på F-86 og RF-84F flyene

Farger - Merker - Koder

T-33, s.nr 54-1577, kode DP-U. Tallet 52 er et emblem som er brukt under en øvelse i Danmark

Farger:

Flyene var levert umalt og fremsto under hele tje-

nesten i umalt aluminium. En mørkegrønn anti glare
stripe var påmalt foran cockpit på oversiden. Denne ble
senere overmalt med svart. En vanlig praksis for å hindre blending av pilot for sol reflekser på aluminiums
overflater. Toppen av halefinnen var malt lys grå med
en svart forkant. Den røde stripa rundt skroget bak indikerer hvor fareområdet ved turbinseparasjon var som
på mange andre fly. Her kan ting gå gjennom skroget.
Day Glo Orange felt ble påført ca 1960 (antagelig).
Størrelsen på Day Glo nesefeltet varierte en del mellom flyene

Bokstavene skulle være 600 mm høye og maks 375
mm brede med 100 mm avstand mellom dem. Farge
svart. Bokstavene skulle være fremme på hver siden av
nesen. Den nøyaktige plassering på nesen varierer en
del på flyene. Individuell bokstav ble påført haletoppen
ved omkoding av flyene
Serienummer:

Understående avsnitt: Nasjonalitetsmerking, koder og
serienummer er basert på antagelser og kalkulert gjetning, da jeg mangler en TO om dette temaet

Her forekommer det to standarder. Først var tallene
200mm høye 125 mm bred med 45mm avstand mellom de enkelte tall. Farge svart og plassering midt på
halefinnen etter amerikansk standard. Når flyene fikk
skvadronmerket påført, ca 1959, fløy mange fly uten
serienr på halen pga at merket tok mye plass. Serienummeret ble gjeninnført i mye minder utgave en tid
etter dette og plassert på nedsiden av halefinnen

Nasjonalitetsmerker:

Spesiell merking:

Flyene hadde standard norsk rundell med 900mm diameter på vingene og 600 mm diameter på flykroppen

Flyene hadde et sjakkmønster i gult og rødt på toppen
av halefinnen. I første tiden flyene var i bruk hadde
de en gul stripe på tip-tanken. Denne forsvant da Day
Glo Orange var påført flyene. Ett gult sparess-kort var
standard nedenfor fremre cockpit på venstre side i hele
T-33-perioden.

Koder:
Flyene ble merket med en to bokstavs avdelingeskode
DP med et påfølgende individuelt kjenningsbokstav.

Profiler

Avdelingens første fargeskjema

Avdelingens andre fargeskjema. Ommalt ca 1960. Gamle seter. Avdelingsmerke tok så stor plass at serienummeret ble fjernet på halen

Avdelingens tredje fargeskjema. Ca 1963. Nye seter. Nytt serienummeret plassert nede på halen

Flott bilde som viser innsiden av dropptanken til T-33

Luftforsvarets T-33 Sett ovenifra
- Tiptankene var Day Glo Orange på utsiden og svart “antiglare” på innsiden
- Svart “antiglare” felt foran cockpit. Dette var olivengrønt tidligere før Day Glo Orange var påført
- Vingeforkant var malt rød ved vingeroten. Likt på over og underside
- Begge vingerot områdene hadde et svart eller olivengrønt “walk area” felt
- På innsiden av dette var det et felt med orange eller røde streker som et “warning area”. Noen fly hadde dette
på begge sider av det svarte/grønne feltet og noen hadde ikke dette i det hele tatt. Gule felt i samme området kan
også sees på noen bilder
- Day glo Orange rundt neseparti og haleparti
- Rød kant rundt Flaps området

Oversiden i fra perioden før Day Glo Orange ble påført

Tekniske Data for T-33
Type			
Lengde			
Bredde m/tanker
Høyde			
Vekt tom		
Vekt lastet		
Motor			
Ytelse			
Stigetid			
Rekkevidde		
Flytid toppfart		
Max høyde		
Toppfart		
Landingsfart		
Drivstoffbeholdning

To seters Jet Treningsfly
11,50 m
13,06m
3.56m
4038 kg
7050 kg
Allison Model 400 C-13 (USAF J-33-A-35)
Normalt 1770 kg skyvekraft, militært 2088 kg skyvekraft. 2452 kg med innsprøytning
1685 m i minuttet
2220 km
3 timer
14300 m
933 km/t
523 km/t
1336 l i flyet og 1740 l i tiptanker

Liste over fly

Listen er sammensatt av Bjørn Hafsten 15.10.1996
C/N

USAF
Ser.No.

Ankom
Norge

Flytid
levering

Merker
1953-55

Merker
1955-68

Avskrevet

flytid

Merknader

6612

51-8828

27.04.53

24:30

DP-S

DP-A

17.12.68

4761:30

Returnert USAF Ramstein

Til Aeronautica Militare Italiana.

6615

51-8831

27.04.53

23:05

DP-R

DP-B

17.12.68

4884:00

Returnert USAF Ramstein

Til Aeronautica Militare Italiana.

6616

51-8832

27.04.53

38:30

DP-Q

DP-C

17.12.68

4909:00

Returnert USAF Ramstein

Til Aeronautica Militare Italiana.

6702

51-8938

15.06.53

17:55

DP-T

DP-D

21.05.64

3555:55

Totalhavari 11.05.64 ved Randaberg kirke. Oppdraget var en
forflytning fra Sola til Bodø som en del av øvelse “Joy Stick”.
Rett etter avgang fra Sola merket flygeren at høyre tank ikke
virket. Etter gjentatte forsak på å rette feilen virket fortsatt ikke
tanken. Flyet var da på høyde med Dombås og flygeren valgte å
returnere til Sola. Her skulle tiptankene slippes i Solabukten før
larding i.h.t. foreskreven rutine. Under innlegget begynte flyet
å krenge sterkt, noe som etterhvert bare tiltok. Begge ombord
fikk skutt seg ut men fallskjermsnorene til passasjeren tvinnet seg
slik at skjermen bare delvis foldet seg ut . Flygeren, kaptein Hans
Martin Bredvei, kom fra det med ubetydelige skader. Passasjeren, vingløytnant Are Karba, omkom.

6817

51-9033

15.06.53

57:25

DP-U

DP-E

17.12.68

4785:00

Landingsuhell 30.05.1960, nesehjulet kollapset
Returnert USAF Ramstein Til Aeronautica Militare Italiana.

7345

51-17452

1809:53

19:25

DP-V

DP-F

21.04.65

3957:25

Uhell 03.04.1957. Nesehjulet kollapset under taxing.
Totalhavari 07.04.65 i Korsfjorden 7-8 naut. mil sør for Flesland.
Flygeren, løytnant Odd Kårtvedt og eleven, løytnant Arne Hals
fra 334 skv, omkom. Flyet var på en instrumenttreningstur da
de etter avsluttet øvelse fikk se KNM “Storm” i Korsfjorden.
Flygeren gjorde et simulert angrep mot fartøyet og passerte over
i ca 100 ft. Han foretok så et nytt “angrep” sørfra og flatet ut
bare ca 5 m over sjøen. Da flyet nærmet seg fartøyet på nytt sank
det igjennom og berørte havflaten. Flyet ble slått opp og begge
vingetanker falt av. Bare 300 m fra KNM “Storm” tok flyet sjøen
på nytt og eksploderte. Det sank på dypt vann.

7477

51-17497

09.02.54

40:50

DP-W

DP-H

17.12.68

4672:00

Returnert USAF Ramstein

Til Armee de L’Air

7582

51-17522

09.02.54

31:15

DP-X

DP-I

17.12.68

4141:00

Returnert USAF Ramstein

Til Armee de L’Air

7789

51-17544

30.04.54

54:20

DP-O

DP-J

17.12.68

4580:00

Returnert USAF Ramstein

Til Armee de L’Air

7791

51-17546

05,04,54

34:05

DP-P

DP-K

17.12.68

4858:00

Returnert USAF Ramstein Til Armee de L’Air
Fløyet fra Frankrike til Gardermoen med fransk mannskap 16.11
.81 og tildelt FMU som museumsfly. Restaurert først som DP-P
og fra 1984 merket som DP-K

7794

52-9898

19.03.54

30:50

DP-Z

DP-L

17.12.68

3293:00

Uhell 19.02.1957 på Gardermoen. Reparert
Returnert USAF Ramstein Til Aeronautica Militare Italiana.

7797

52-9901

19.03.54

30:50

DP-Y

DP-M

17.12.68

4630:00

Returnert USAF Ramstein

Til Armee de L’Air

9087

53-5748

30.05.55

34:25

DP-N

17.12.68

3839:00

Returnert USAF Ramstein

Til Armee de L’Air

9088

53-5749

25.06.55

28:50

DP-P

14.11.62

2056:45

Totalhavari 27.10.62 utenfor Rennesay. Under slepemålsflyging
på Utsira skytefelt mistet flygeren. Han svingte deretter for å
gå tilbake til Sola. Under svingen merket han en risting og fikk
“flame out”. To ganger ble det forsøkt å starte motoren igjen,
men uten resultat. Begge bestemte seg for å hoppe ut og de gjennomførte et vellykket fallskjermutsprang. De landet uskadde i
sjøen nordvest av Finnøy mens flyet gikk i sjøen ca. 2 km nord
for Rennesøy. Flyger var løytnant Svein Flotten med løytnant
Ingjald Rogstad som passasjer.

9089

53-5750

30.05.55

30:50

DP-O

21.10.64

3270:15

Totalhavari 15.10.64 på Gaustadtoppen. Flygeren, løytnant Karl
Olav Aanestad og eleven, sersjant Arne Hitsay, omkom. Under
en navigasjonstur l lav høyde fra Sola via Nisservann, Tunnhovdfjorden, Dokka og Geilo, traff flyet Gaustadtoppen ca. 100 m
under selve topp-punktet. Været var dårlig l havariområdet.

9132

53-5793

12.08.55

32:25

DP-S

24.03.60

1415:30

Totalhavari 15.01.1960 i sjøen 5 naut. mil sør/vest for Kvitsey
fyr. Flygeren, løytnant Ludvig Moksnes og passasjeren, løytnant
Magne Sagmoen (idrettsoffiser), omkom. Oppdraget for turen
var elektroencefalograf-testing (EEG) av en fysisk sterk person.
Testen var ledd i et program som hadde til hensikt å klarlegge
hjerneaktiviteten hos flygere under relativt anstrengende flyging.
Havariet skjedde etter ca. 15-20
min. flyging da flyet gikk
i sjøen etter stup fra 5000 ft høyde. Årsaken ble antatt å være
feilbedømming av høyden over blankt vann

9133

53-5794

25.06.55

31:10

DP-Q

17-12-68

3365:00

Landingsuhell 19.04.1966 på Kjeller
Returnert USAF Ramstein Til Armee de L’Air

9135

53-5796

13.07.55

25:10

DP-R

09.04.60

1753:10

Totalhavari 28.02.1960 i sjøen rett utenfor Langvik i Erfjord.
Flyet skulle fra Sola til Ørland for å hente en teknisk offiser. På
tilbaketuren oppsto det sterke vibrasjoner i flyet da de var ca. 65
naut mil nord for Bergen. På grunn av værforholdene var det ikke
mulig a lande på Flesland. Flygeren bestemte derfor å prøve å nå
Sola. Etterhvert tiltok vibrasjonene samtidig som motortemperaturen steg faretruende. Flygeren måtte til slutt skru av motoren og
de to ombord skjøt seg ut. Etter et vellykket fallskjermutsprang
landet de på Erey. Flygeren var løytnant Jan Petter Hegle med
teknisk offiser fra 338 skv., løytnant Johannes Urstad som passasjer. Begge var uskadd. Flyet gikk 1 sjøen på ca 130 m dyp.

9266

54-1577

07.09.55

33:05

DP-U

17.12.68

3861:00

Returnert USAF Ramstein

9267

54-1578

07.09.55

29:40

DP-T

29.04.58

679:10

Totalhavari 17.04.1958 på Sola flystasjon. Kaptein Rolf Iversen
Tokerud omkom. Flyet havarerte under en treningsflyging for
et forestående flystevne på Sola. Under overflyging av plassen
foretok flygeren en “stall-turn” og under uttak fra denne, flikket
flyet inn i et spinn. I et forsøk på å ta flyet ut av spinnet sank det
igjennom og traff bakken i omtrent horisontal stilling ca 400 m
nord for bane 11 -29 på Sola. Det eksploderte umiddelbart.

1332*

57-683

25.06.58

10:00

DP-W

17.12.68

3224:00

Returnert USAF Ramstein

Til Armee de L’Air

1333*

57-684

25.06.58

11:55

DP-X

17.12.68

3169:00

Returnert USAF Ramstein

Til Armee de L’Air

5903

51-6571

Til Armee de L’Air

Fra Det Kongelige Danske Flyvevåben ex. ser nr DT-571. WFU
01.11.76. Fløyet til Sola 22.01 81 om bord i en C-130 Hercules.
Restaurert som 718 skvadrons DP-X, ser no 57-684

Fly merket med * var av typen T-33A-5-LO. De øvrige var av typen T-33-A-1-LO

Bilder

T-33 DP-B, DP-M og DP-U over sola

Ukjent T-33 over Sola, “in the break” for landing på bane 36. Rullebane 11-29 ses i nedre del.

T-33, s.nr: 51-8831 DP-B over Sola

T-33, s.nr: 52-9901 DP-M over Sola

T-33, s.nr: 51-8831, DP-B

T-33, s.nr: 51-17522, DP-I

En rekke av 178 skvadron T-33 På Sola utenfor skvadronens daværende tilholdssted nede ved Hangar 4 og 5 i
flyplassens sydlige del.

T-33, s.nr: 53-5750, DP-O. Flyet totalhavarerte 15.10.1964 på Gaustadtoppen. Pilot og passasjer omkom

T-33, s.nr: 52-9901 DP-M. Merk bagasjepod på under flyet. Rommet ett par stykk store kofferter

T-33, s.nr: 52-9901 DP-M

Museumsflyet til Flyhistorisk Museum Sola, ex RDAF DT-571.

T-33, s.nr: 57-684 DP-X

Formasjon av T-33

T-33, DP-L Ser.no. 52-9898

T-33, s.nr: 51-8828 DP-A

DP-P, DP-O og DP-B i formasjon

T-33, s.nr: 51-17452, DP-A etter et Uhell 03.04.1957. Nesehjulet kollapset under taxing.

T-33, s.nr: 51-17452, DP-A. Totalhavarerte 07.04.1965 i Korsfjorden 7-8 naut. mil sør for Flesland. Flygeren,
løytnant Odd Kårtvedt og eleven, løytnant Arne Hals fra 334 skv, omkom.

T-33, s.nr: 51-17522, DP-I etter den noe famøse turen med en ikke autorisert mekaniker den 13. september 1955

T-33, s.nr: 51-17544 DP-J går inn for landing

T-33, s.nr: 51-17544 DP-J

En rekke av T-33 fra 718 skvadron

T-33, s.nr: 51-8828 DP-S. Bildet er tatt mellom 1953 og 1955 da flyet fikk senere koden DP-A

T-33, s.nr: 57-683 DP-W

T-33, s.nr: 51-17522, DP-X. Bildet er tatt mellom 1953 og 1955 da flyet fikk senere koden DP-I

T-33, s.nr: 52-9901 DP-Y. Bildet er tatt mellom 1953 og 1955 da flyet fikk senere koden DP-M

T-33 Cockpit

To bilder av instrumentpanelet. Bilde over posisjon foran, Bildet under posisjon bak

Bakre Cockpit. Oversiktsbilde

Bakre Cockpit. Høyre side

Bakre Cockpit. Venstre side

Sete Foran med støttestang til Cockpit Hood. Sete originalt som ved levering

Framre Cockpit. Høyre side

Framre Cockpit. Venstre side

Detaljbilde av Cockpit området

T-33 Motor

To bilder av en Allison J-33 motor

Modeller
Det er et relativt godt utvalg av plastmodeller til dette flyet.
Både i butikker i Norge og som bestilling i fra nett butikker.
Skala 1/32
Czech Model T-33 A Shooting Star

Skala 1/48
G.H.V T-33 A Shooting Star

Et helt nytt sett som kom ut i mars. Det er så nytt at jeg vet
lite om det, men bilder av prøve eksemplar ser bra ut
Skala 1/72
Et relativt nytt sett som er god i både støp og detaljer. Men
dette er et ”Short run” sett som krever noe erfaring å sette
sammens. Gode beskrivelser av dette finnes på nett:
http://www.hyperscale.com/2010/features/t3332mm_1.htm
http://www.zone-five.net/showthread.php?t=12690

Der finnes det to sett som er relativt nye og god i både støp,
detaljer og passform.
Platz T-33 A Shooting Star

Skala 1/48
Academy T-33 A Shooting Star

Sword T-33 USAF, RCAF

Et litt eldre sett. God i både støp, detaljer og passform.
Har fått noe kritikk da noen mener at halepartiet henger noe.
Kan være litt vanskelig å få fatt i da modellen er utgått.
Egentlig er dette et gammelt Hobby Craft sett som er senere
gitt ut bl.a. Academy og noen andre leverandører
Dekaler
Det finnes en del ekstrautsyr å få kjøpt til alle tre skalaer.
Går man inn på www.hannats.co.uk og søker på T-33 får
man opp mye godsaker

Xtradecal har et ark med dekaler for DP-K i 1/72 i Day Glo
Orange farge versjonen. Bestilingsnr: Xtradecal X72122
Ellers kan man bruke Vingtor sine dekaler fra andre fly til å
få koder og rundeller i alle tre skalaer.
Ryktene sier at Vingtor jobber med et eget T-33 dekal ark

