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Flygeskolens første tid på Værnes 
 
I årene etter andre verdenskrig var Flygeskolen stadig på flyttefot. Den hadde blant annet 
tilhold på Gardermoen og Rygge. All utdanning av flygere foregikk på den tiden i Norge. 
Dette endret seg da Norge gikk med i NATO. Som en del av våpenhjelpprogrammet ble det 
inngått avtaler om at den videregående opplæringen av norske flygere skulle foregå ved 
militære flygeskoler i USA og Canada. Avtalen var imidlertid ikke langsiktig. Bevilgningene 
til våpenhjelpprogrammet ble bare gitt for ett år av gangen. Den innledende flygerutdanningen 
ble i 1951 satt bort til Widerøes Flyveselskap. 
I juni 1952 flyttet Flygeskolen til Værnes 
flystasjon. Det var meningen at det skulle 
bygges opp en fullverdig flygeskole på Værnes. 
Planen var at den skulle komme i drift i løpet av 
sommeren 1953, men før den tid ble det 
imidlertid klart at den «egentlige» 
flygerutdannelsen fortsatt skulle foregå i 
Amerika. Oppgaven for Flygeskolen ble derfor 
å drive uttaksflyging for å bestemme hvem som 
skulle få tilbud om flygerutdannelse og gi 
flyaspirantene grunnleggende soldat- og 
befalsutdanning før de dro. Det at norske elever 
i en årrekke har utmerket seg ved de 
amerikanske flygeskolene, viser at Flygeskolen har skjøttet sin oppgave bra. Det er svært få 
av de norske elevene som har blitt vraket under utdannelsen i USA. Mange har blitt blant de 
beste i sine kull. 
Da Flygeskolen etablerte seg på Værnes, pågikk det en storstilt utbygging av Luftforsvaret. 
Den internasjonale situasjonen var spent, og Norge fikk på første halvdel av 1950-tallet over 
to hundre fly gjennom våpenhjelpprogrammet. I 1949 hadde Norge få og relativt umoderne 
kampfly: To skvadroner med Spitfire, en skvadron med Mosquito og en ving med Vampire 
(12 fly). I 1957 besto Luftforsvaret av over 250 moderne kampfly som var oppsatt i ti 
skvadroner.  Oppbyggingen av Luftforsvaret hadde prioritet. 
Alle disse flyene skulle bemannes, og behovet for flygere var meget stort i denne perioden. 
Det gjaldt derfor å få utdannet flygere hurtigst mulig. Luftforsvaret avholdt blant annet 
sommerkurs ved flere flystasjoner der deltakerne fikk flytimer. De som viste evner og hadde 
den nødvendige utdannelse, ble siden tilbudt plass ved Flygeskolen. Virksomheten ved 
Flygeskolen på Værnes bar nok de første årene preg av at det hastet med å få sendt folk over 
til Amerika. I perioden fra 1954 til 1964 var det vanlig med fire kull ved Flygeskolen pr år. 
Senere gikk antallet ned til tre, og på 1990-tallet har antallet blitt redusert til to kull. 
 

For å gi et bilde på 
forholdene ved 
Flygeskolen på Værnes den 
første tiden, skal vi se 
nærmere på det første 
flykullet i 1953 (Fl/53).  
Etter at søkerne hadde 
gjennomgått 
legeundersøkelser og 

Størrelsen på kullene har variert fra under 10 til over 30, hvorpå ca. 
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psykologiske tester på Østlandet, ble de utvalgte sendt nordover.  Aspirantene ankom Værnes 
den 8. juni. Dagen etter begynte flygingen. Kullet ble delt i to grupper, eller vinger som det 
ble kalt. Den ene vingen fløy om formiddagen, mens den andre fløy om ettermiddagen. Når 
de ikke fløy, ble de gitt elementær soldatutdannelse og engelskundervisning. Uttaksflygingen 
og rekruttskolen pågikk nemlig parallelt. Det var ikke satt opp noe fast teoriprogram. Mye ble 
derfor overlatt til instruktørene. Flyaspirantene var forlagt sammen med en del av befalet i den 
gamle sykehusbygningen på Sandferhus. 
Det første flykullet i 1953 besto opprinnelig av 25 aspiranter. Ytterligere ni mann som 
tidligere hadde hatt ca. 10 flytimer, ble innkalt den 27. juni for å komplimentere kullet. 
Allerede den 6. juli begynte det andre kullet i 
1953 (F2/53) sin uttaksflyging på Værnes. I en 
periode var det følgelig to kull som drev 
uttaksflyging samtidig. Dette var derfor en travel 
tid, både for instruktørene og for de som hadde 
ansvaret for vedlikeholdet av flyene. Målsettingen 
var at 25 fra det første flykullet skulle sendes til 
USA. Det viste seg umulig å ta ut så mange 
brukbare aspiranter fra dette kullet. For å oppnå 
målsettingen ble 10 aspiranter fra det andre kullet 
valgt ut og gitt et forsert flyprogram. Da 
uttaksflygingen ble avsluttet den 30. juli 1952, var 
23 aspiranter funnet skikket til videre 
flygerutdannelse. Vi vet lite om 
befalsopplæringen for dette kullet, men det er 
grunn til å anta at den ikke var særlig langvarig og 
omfattende. 
Fram til den 1. april 1954 hadde Flygeskolen bare 
to faste instruktører. Resten av instruktørene var 
flygere som var utlånt fra 337 skvadron 
(skvadronen var stasjonert på Værnes) og flygere 
som var beordret dit for kortere perioder. Dette 
var ikke en god ordning. Flygerne hadde en 
tendens til å gjøre seg raskt ferdig med tjenesten 
på Flygeskolen for så å vende tilbake til 
skvadronen. For aspirantene var det uheldig at de 
stadig måtte skifte instruktører. 
Et tilbakevendende problem har vært at en stor del 
av instruktørene ved Flygeskolen har vært beordret dit mot sin vilje. Mange har heller ønsket 
å tjenestegjøre ved en operativ skvadron enn å arbeide som instruktør. Dette har ført til at 
enkelte av instruktørene har vært dårlig motiverte for tjenesten ved Flygeskolen. Denne 
tjenesten har heller ikke vært blant de gunstigste med hensyn til videre karriere i 
Luftforsvaret. 
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To representanter for flygerinstruktørene: 
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Fra den 7. april 1954 var det åtte faste flyinstruktører ved skolen. Også på flere andre måter 
kom utdanningen i fastere former. Flyaspirantene begynte å gjennomgå en rekruttskole før 
uttaksflygingen. I følge rapporten fra det fjerde flykullet i 1954 var forbedringen merkbar: 
«Kullet var lett å arbeide med, og det viste seg tydelig at de tre ukene med rekruttskole som 
aspirantene hadde før de begynte å fly, var en stor fordel og hjalp vesentlig til at tjenesten ved 
hangaren gikk glatt fra starten av». Senere ble rekruttskolen utvidet til fire uker. Det ble 
avholdt et forberedende teorikurs på tre dager forut for flygingen. Utover på 1950-tallet var 
flyperioden på ca. 6 uker. Lengden varierte noe fra kull til kull. Aspirantene fikk vanligvis 
rundt 20 flytimer. I flyperioden ble det avholdt en dagøvelse i bruk av redningsutstyret. Om 
sommeren ble den ofte holdt i Storvika i Stjørdal. Resten av året fant øvelsen sted i badet i 
Steinkjer. Senere ble sentralbadet i Trondheim brukt til dette formålet. Under flyperioden ble 
det også undervist i teoretiske fag. I hvert av fagene navigasjon, meteorologi og 
aerodynamikk ble det gitt ca. 20 timer undervisning. Viktigst var engelskundervisningen der 
det ble lagt vekt på fagengelsk. For å nå målet om 75 timer med engelsk, måtte man la 
undervisningen strekke seg inn i befalsperioden. Avslutningsvis gikk flyelevene et befalskurs 
på ca. 12 uker. 

Like etter at Flygeskolen kom til Værnes, 
kunne den ta i bruk to nye forlegninger på 
Kirkesletta. Skolens administrasjon og 
undervisningsrom ble lagt til bygninger ved 
hangar 5. Nye fly ble det også etter en tid. Den 
første tiden ble Fairchild (Cornell) og Harvard 
brukt som skolefly. Disse hadde sett sine beste 
dager, og det begynte å bli vanskelig å skaffe 
reservedeler.  Nye skolefly måtte derfor 
anskaffes. Valget falt på SAAB Safir. 
Luftforsvaret fikk i alt 25 fly av denne typen i 
1956/1957. Flyet ble en trofast arbeidshest. Det 

var i bruk i over 25 år. 
 
Tiden fram til 1990 
Utdanningen ved Flygeskolen 

1956 - 1981 
Saab Safir  i bruk ved Flygeskolen 

Flygeskolens første forlegninger fra 1952 



I forrige avsnitt er det undervisningsopplegget som vokste fram ved Flygeskolen på slutten av 
1950-tallet, skissert. Ennå var det forholdsvis store variasjoner mellom hvert kull. På 1960-
tallet skjedde det ikke drastiske endringer, men undervisningen ble utvidet og formalisert, og 
det kom skrevne prosedyrer. Sikkerhetsrutinene ble også skjerpet. Major Kjærstad, som var 
sjef for Skolegruppen/Flygeskolen fra 1962 til 1964, gjorde en betydelig innsats på dette 
feltet. Sammen med bedre teknisk materiell førte det til at antall ulykker ved Flygeskolen sank 
på 1960-tallet. Tiåret før hadde det vært en del ulykker med tragisk utfall. Fra begynnelsen av 
1960-tallet og fram til 1977 forble programmet som flyaspirantene måtte igjennom, stort sett 
uforandret. 
Selve uttaket foregikk vanligvis på Rygge flystasjon. De søkerne som ble innkalt til opptak, 
gikk igjennom en rekke medisinske -, psykologiske - og fysiske tester og intervjuer. På Rygge 
fikk flygerdrømmen en brå slutt for de fleste av de frammøtte. Uttaket ble arrangert av 
Flygeskolen og psykologitjenesten i Luftforsvaret. Søkerne kunne bli avvist av medisinske 
årsaker, av psykologen, av uttakskomiteen eller på bakgrunn av de testene som var utarbeidet 
for å avsløre om søkeren hadde anlegg for flyging. Etter uttaket ble de utvalgte sendt til 
Værnes. Først måtte de gjennom en 4-5 ukers intensiv rekruttskole. De skulle gjennom det 
samme programmet som resten av Luftforsvarets rekrutter på under halvparten av tiden som 
disse brukte. En del falt derfor fra allerede under rekruttskolen. Før selve flygingen begynte, 
gjennomgikk aspirantene et innledende teorikurs om fly og flyging. Denne «pre-flight» 
perioden varte i 14 dager. 
 

 
Så var øyeblikket kommet da selve flygingen kunne begynne. Under den første flyturen var 
det instruktøren som sto for det meste av flygingen, men stadig mer av flygingen ble overlatt 
til aspiranten, og øvelsene ble gradvis vanskeligere. Optimalt skulle aspirantene ha 25 
flytimer, men gjennomsnittet lå nærmere 20 timer. Ofte avgjorde vær og andre praktiske 
forhold hvor mange flytimer som ble gitt i løpet av de 8-9 ukene uttaksflygingen varte. Mot 
slutten av programmet var tiden inne for den første soloturen for de av aspirantene som enda 
hang med.  Den ble behørig feiret med en solodåp. Den siste turen var sjekkflygingen. 
Aspiranten fløy da sammen med en annen enn sin faste instruktør og skulle vise hva han 
hadde lært under flyperioden. Det var vanligvis kullsjefen, hovedinstruktøren eller sjefen for 
Flygeskolen som fungerte som sensor. 
Aspiranter ble frabeordret under hele flyperioden. Kullene ble derfor stadig mindre etter hvert 
som tiden gikk. I denne utvelgelsesprosessen ble det lagt vekt på talent og progresjon. For å få 
fortsette, måtte aspirantene vise at de hadde talent for flyging. I tillegg måtte de vise 
progresjon under flygingen. Aspirantenes andre egenskaper ble også vurdert av instruktørene. 
De skulle ikke bare bli flygere, men også befal. De fleste ledende stillingene i Luftforsvaret 
har vært forbeholdt offiserer med flygerbakgrunn. 
I flyperioden ble det drevet mye fysisk trening, og det ble undervist i fag som meteorologi, 
navigasjon, aerodynamikk og flyging (APG - airplane general). Engelskundervisningen la 
fortsatt beslag på flest timer. I disse fagene ble det holdt eksamener og lesepresset var stort.  

Midt på 50-tallet 
Fairchild Cornell skolefly 

 
                               Harvard 



Dagene ble derfor lange og fritiden kort. Det var ikke uvanlig at aspirantene lå med 
lommelykt under dyna for å smuglese teori etter at lyset på forlegningsrommet skulle være 
slukket. Det var under flyperioden de fleste ble frabeordret eller «vasket ut» som det ble kalt 
(pinket). 
Under befalskurset som fulgte etter flyperioden, var det ytterst sjeldent at noen ble «vasket 
ut».  Befalskursets ble etter hvert utvidet. I begynnelsen var kurset på 14 uker, men det ble 
senere forlenget til 20 uker. Det som skilte dette befalskurset fra annen befalsutdannelse i 
Forsvaret, var faget Luftoperasjoner. Dette faget skulle gi elevene et innblikk i hvordan flyene 
ble ledet fra bakken og kunnskap om samarbeidet med andre avdelinger. 
Vinterøvelsen har blitt holdt i Rørostraktene helt siden 1958. Den strakk seg over to uker og 
var lagt til perioden før palmesøndag. 
Under denne øvelsen deltok aspiranter 
fra flere kull. I tillegg deltok ofte 
Redningstroppen ved Værnes flystasjon. 
Her fikk blivende flygere sin innføring i 
hvordan de skulle overleve under 
vinterforhold ved en eventuell flystyrt. 
Vanlig vintertjeneste sto også på 
programmet under denne årlige øvelsen. 
Ellers har øvelsesprogrammet variert 
noe. En tid var det enda en vinterøvelse. 
Den ble avholdt i Tydalsfjellene i januar. 
Aspirantene gikk på ski i Armfeldts fotspor på den samme tiden av året som den svenske 
hæren hadde fått sitt tragiske endelikt. Undervisningen i vintertjeneste fikk nok ekstra tyngde 
og oppmerksomhet under slike forhold. Også Flygeskolen opplevde uvær og temperaturer 
under 30 minusgrader, men utstyret var nå ett helt annet. 
En escape-øvelse var også lagt til befalsperioden. Elevene ble sluppet løs med begrenset 
utstyr og mat. Deretter skulle de i små grupper ta seg tilbake til flystasjonen uten å bli tatt til 
fange av soldater fra rekruttskolen og militærpolitiet som vanligvis var markører under disse 
øvelsene. 
De som skulle utdannes til navigatører i USA, gikk også Flygeskolen. Av og til fikk noen av 
søkerne tilbud om navigatørutdannelse allerede ved opptaksprøvene på Rygge. Da ble det 
ordnet et eget opplegg for disse ved Flygeskolen. Andre ganger fikk enkelte av de som falt fra 
under uttaksflygingen på grunn av manglende flygerferdigheter eller av medisinske årsaker, 
tilbud om navigatørutdannelse. Dette var gjerne aspiranter som hadde utmerket seg i de 
teoretiske fagene, og som derfor ble vurdert til å være egnede som navigatører. Navigatørene 
har med tiden fått høyere status i Luftforsvaret. 
 
 
Kalddusj med etterspill 
Det ble øvd et hardt press mot aspirantene under rekruttskolen og flyperioden. Instruktørene 
ville teste elevene både fysisk og psykisk for å se hvordan de klarte seg under ekstreme 
forhold. Det var en del av utvelgelsesprosessen. Dette kom til uttrykk gjennom hard fysisk 
trening og streng disiplin. Aspirantene måtte være pinlig nøyaktig i alt de foretok seg fra 
morgen til kveld.  Forbildet var amerikanske eliteavdelinger. 



En del av «presset» mot aspirantene var ikke nedfelt i ordrer og instrukser, men var del av en 
tradisjon. Det var blant annet stor forskjell mellom eldste og yngste kull ved Flygeskolen - 
mellom det kullet som gikk på befalskurset og det kullet som hadde sin rekruttutdannelse 
flyperiode. Det var vanlig at de eldste herset med de yngste. Det ble ikke grepet inn så lenge 
dette foregikk innenfor «akseptable» grenser. Instruktørene så på dette som en del av den 
psykiske testen aspirantene skulle igjennom. Aspirantene måtte finne seg i mye for å bevise at 
de var motiverte for å gjennomføre den 
krevende utdannelsen. 
Det var blant annet vanlig med dåper. 
Den ene dåpen så nok mange av 
aspirantene fram til - solodåpen. Etter 
den første soloturen ble aspiranten tatt av 
5-6 andre aspiranter. De stappet han ned 
i en tønne fylt med kaldt vann. Der 
skulle han stå med hodet ned i tønna i 
like mange sekunder som han hadde hatt 
flytimer. Solodåpen var for øvrig 
adoptert av flere av landets flyklubber. 
Det var elever fra det eldste kullet, de 
som gikk befalskurset, som hadde 
ansvaret for indretjeneste og orden i 
forlegningen. En av 
avstraffelsesmetodene som ble benyttet 
overfor de yngste, var dusjing med kaldt 
vann. Den 31.oktober i 1965 inntraff en 
hendelse som ikke bare skulle få 
konsekvenser for utdannelsen ved 
Flygeskolen, men også for resten av 
Forsvaret. En aspirant ved det yngste 
kullet hadde vanskeligheter med å 
tilpasse seg tjenesten i forlegningen. Etter diverse små episoder bestemte elevene på det eldste 
kullet seg for å gi han en «lærepenge» - de ville gi han en kalddusj. Aspiranten satte seg 
kraftig til motverge. De bandt han da fast på en stol med pistolbelter og plasserte han under 
dusjen. I tillegg tømte de bøtter med kaldt vann over han. Denne avstraffelsen varte i 3 -3 ½ 
minutt. Aspiranten forlot siden Flygeskolen, og forholdet ble etter en tid anmeldt. Saken ble 
etterforsket både av Politiet og Forsvaret. Også ombudsmannen for Forsvaret engasjerte seg. 
Flygeskolen fant ingen grunn til å gå til disiplinære forføyninger, men ledelsen uttalte at de 
ville gjøre sitt for at slikt ikke skulle skje i framtiden. I første omgang henla Inntrøndelag 
Politikammer saken, men den havnet til slutt i rettssystemet. Ved en dom i Stjørdal og Verdal 
Herredsrett ble de 12 tidligere flyelevene frifunnet fordi retten anså at de hadde handlet under 
rettsvillfarelse. Saken gikk imidlertid videre til høyesterett. Der ble dommen i Herredsretten 
opphevet den 23. april 1968.  Riksadvokaten henla imidlertid videre forfølging av saken den 
3. mars på grunn av at saken var blitt gammel og av økonomiske hensyn. I tillegg hadde det 
vært dissens i retten. Saken fikk raskt følger i Forsvaret. Allerede den 7. juni 1966 sendte 
Luftforsvaret ut et skriv der det ble nedlagt forbud mot enhver form for døping og 
avstraffelse. Lignende bestemmelser ble innført i de andre forsvarsgrenene. Denne saken fikk 
derfor store prinsipielle følger. Bestemmelser og instrukser i Forsvaret ble endret i 
kjølevannet av den. Etter den tid har andre virkemidler blitt tatt i bruk for å teste elevene 
psykisk og fysisk. Særlig har harde øvelser blitt brukt for å sette aspirantenes motivasjon og 
yteevne på prøve. 



 
 
Befalsutdannelsen styrkes 
I 1977 fikk befalslinjen på Flygeskolen befalsskolestatus. Dette førte både til at opplæringen 
økte i omfang og at skolen fikk tilført mer resurser. Antall ansatte ved befalslinjen 
(befalsskolen) økte, og den administrative delen av Flygeskolen ble styrket. Lengden på 
rekruttskolen ble økt fra 4-5 til 8 uker. Fagkretsen ved den innledende rekruttskolen skilte seg 

ikke så mye fra de andre i 
Luftforsvaret, men man prøvde å 
forberede rekruttene på hva som ventet 
dem under flygerutdannelsen i USA. 
Med det nye opplegget ble befalskurset 
på 21 uker og flyperioden på 12 uker. 
Undervisningslokalene ble også bedre. 
Flygeskolen ble med denne 
omleggingen prioritert og styrket. 
I 1980/1981 ble administrasjonen 
ytterligere styrket. Det ble opprettet en 
egen Plan- og administrasjonsavdeling 
som var direkte underlagt sjefen for 
Skolegruppen. Lederen for avdelingen 
fikk ansvaret for behandlingen av alle 

søknadene til skolen og for å foreslå hvem som skulle innkalles til opptaksprøver. Tidligere 
hadde personellkontoret ved flystasjonen behandlet søknadene. Han fikk også i oppgave å 
planlegge og lede opptaksprøvene på Rygge. Hensikten med denne omorganiseringen var at 
søknadene skulle bli behandlet av bare en person og at søkerne skulle få en mer direkte 
kontakt med Flygeskolen. 
På begynnelsen av 1980-tallet var det fortsatt færre flyinstruktører ved Flygeskolen enn det 
skulle være ifølge oppsetningsplanen. Mangel på flygere har ført til at Luftforsvaret har måttet 
prioritere mellom de ulike flyavdelingene når flygerne skulle beordres, og Flygeskolen har 
ikke vært blant de høyest prioriterte avdelingene. Opprustningen av Flygeskolen var et ledd i 
arbeidet med å bøte på flygermangelen. I 1977 økte antall kull i året fra to til tre. Ordningen 
med to kull i året hadde riktignok bare vart i noen få år. På den tiden var flygeravgangen fra 
Luftforsvaret til det sivile stor, blant annet som en følge av utbyggingen i Nordsjøen. Sivile 
flyselskap rekrutterte flygere fra Forsvaret og omskolerte de til helikopterflygere. 
Statusendringen i 1977 innebar en viss opprioritering av flygernes befalsutdannelse. Den ble 
ytterligere styrket midt på 1980-tallet. I forbindelse med revideringen av befalsordningen i 
1984 ble Luftkrigsskolens kvalifiseringskurs på fem måneder opprettet. I 1985 begynte 
flyelevene å gå dette kurset før de dro over til USA. 
I 1988 ble rekkefølgen på befalsperioden og flyperioden stokket om. Tidligere hadde 
befalsutdannelsen foregått etter flyperioden. Etter omleggingen gikk aspirantene befalskurset 
før de begynte med uttaksflygingen. Tanken bak denne omleggingen var at elevene skulle bli 
mer motiverte og «på tå hev» under befalsperioden. Tidligere hadde ikke motivasjonen vært 
god nok hos alle under denne perioden. Elevene visste at når de hadde kommet seg gjennom 
flyperioden, var det små sjanser for at de skulle bli frabeordret under den etterfølgende 
befalsperioden. Den nye ordningen løste dette problemet. Med den nye ordningen ble 
dessuten tiden mellom uttaksflygingen og selve flygerutdannelsen forkortet, og dette var 
ønskelig. Men dette var en mer ressurskrevende ordning. Flere måtte nå gjennomføre 
befalsperioden. Med den gamle ordningen ble flere frabeordret før de kom så langt. Samtidig 
som dette skjedde, tok Flygeskolen i bruk en ny forlegning på Øyanmoen. 

Befalskurs 



 
Søkning til Flygeskolen 
De første årene etter krigen var søkningen til Flygeskolen stor. I årene fra 1947 til 1950 var 
det over 600 søkere hvert år. Fra 1951 til 1954 sank den årlige søknaden fra 526 til 426. 
Deretter fulgte noen år da søknaden til Flygeskolen var virkelig lav. I 1954 var det bare 209 
søkere, i 1955 var antallet søkere 265 og i 1956 var det 268 søkere. Akkurat i disse årene var 
Luftforsvaret inn i en ekspansjonsfase, og behovet for flygere var stort. I 1955 var for 
eksempel Flygeskolen pålagt å ta ut 100 flyelever for videre utdanning i Canada. Som følge 
av den lave søknaden, ble «bare» 78 sendt over for å få sin flygerutdannelse. 
Hva denne kombinasjonen av lavt søkertall og stort behov for flygere fikk å si for kvaliteten 
på de ferdigutdannede flygerne, kan man bare spekulere i. Førte det til at man slakket på 
kravene, eller var kvaliteten på de som søkte så god at man ikke behøvde å gjøre det? 
Forsvarets Overkommando var bekymret over de synkende søknadstallene og arrangerte et 
møte om saken ved årsskiftet 1954/1955. Forsvarets psykologiske avdeling foretok i etterkant 
av dette møtet en undersøkelse. Over 2100 nittenåringer besvarte det utsendte spørreskjemaet 
om flyinteresse og framtidig yrkesvalg. På bakgrunn av denne undersøkelsen ble flere tiltak 
vurdert: åpne opptaket for alle uansett skolegang (hvis de fikk vite at de tilfredsstilte de 

medisinske og psykologiske kravene 
ville det være en drivkraft for å ta 
realskoleeksamen), «positiv 
propaganda for flyging i sin 
alminnelighet» og bedre opplysning 
om karrieremuligheter for flygere, 
både sivilt og militært. Når det gjaldt 
sikkerhet, ble «saklig propaganda» og 
intenst arbeid med videre flytrygging 
foreslått. I 1956 ble det faktisk 
innkalt et «prøvekull» til 
uttaksflyging bestående av aspiranter 
med bare folkeskole. 23 av de 40 

aspirantene som begynte på Værnes, ble frabeordret. De resterende tok realskoleeksamen 
gjennom et intensivt kurs ved Rygge flystasjon. Om det primært var på grunn av Forsvarets 
tiltak er uvisst, men antallet søkere steg igjen etter bølgedalen. I 1957 var antallet søkere 346. 
Dessverre finnes det ikke sikre tall for antallet søkere i perioden fra 1958 til 1974. Men det er 
god grunn til å anta at misforholdet mellom søkere til Flygeskolen og behovet for flygere ikke 
var like stort i denne perioden. I 1974 var det 331 søkere. Deretter fulgte en jevn stigning til 
1985. Da ønsket 788 menn og kvinner å begynne ved Flygeskolen. Men i 1986 var antallet 
bare 289. De to neste årene lå antallet søkere rundt 550.  Så fulgte tre år med rekordsøkning: 
1988 med 1040 søkere, 1989 med 1260 søker og 1990 med 1002 søkere. Var det filmer som 
Top Gun som gjorde at interessen for flygeryrket føk i været i denne perioden? På 1990-tallet 
har søkertallet stort sett ligget mellom 400 - 600. 
Etter at Flygeskolen ble åpnet for kvinner i 1982, har det ikke blitt utdannet mange kvinnelige 
flygere/navigatører. Siden de fikk anledning til å søke, har bare ca. 15 kvinner fullført 
Flygeskolen. Halvparten av disse gjorde det i 1988 og 1989. Den lave kvinneandelen skyldes 
mindre interesse, og de harde fysiske kravene. De siste årene har 10-15% av søkerne vært 
kvinner. Fra den 1. januar 1985 kunne kvinner også bli jagerflygere. Stortingsvedtaket som 
åpnet denne muligheten hadde blitt fattet året før. Etter uttaksflygingen til det andre flykullet i 
1989, ble en kvinne for første gang valgt ut til å bli jagerflyger. 
 
Flygeskolen på 1990-tallet 
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I 1991 ble befalsutdanningen flyttet til 
Stavern. Det var flere årsaker til dette. På 
Værnes var det få elever ved befalslinjen, og 
kostnadene pr. elev var derfor stor. 
Luftforsvaret ønsket dessuten å samle 
befalsutdanningen på færrest mulig steder 
for at utdanningen skulle bli mest mulig lik 
og for å heve kvaliteten på den. Et annet mål 
ved å samle befalsutdanningen på Stavern, 
var at befalet i Luftforsvaret allerede under 
utdannelsen skulle bli kjent med hverandre 
på tvers av fagdisiplinene, for på den måten 
å fremme det framtidige samarbeidet på 
flystasjonene. Men flyttingen hadde også 
sine bakdeler. Det tok lengre tid før 
aspirantene kom i kontakt med miljøet rundt 
Flygeskolen, og samarbeidet mellom 
flyinstruktørene og de som hadde ansvaret 
for befalsutdannelsen, ble ikke lenger like 
tett. 
Samtidig som befalsutdanningen ble flyttet, 
ble flyelevenes opphold på Luftkrigsskolen 
forlenget. Tidligere gikk de et 
kvalifiseringskurs på fem måneder. Fra og 
med skoleåret 1991/1992 har flyelevene gått 
ett år ved Luftkrigsskolen (det første året av 
første avdeling). På under ti år har lengden 
på befalsutdanningen som flyelevene får før 

avreise til USA, nesten blitt tredoblet. Før 1984 fikk de bare et befalskurs (befalsskole) på 22 
uker. 
Da befalsutdanningen ble flyttet, ble uttaksflygingen utvidet. Antallet flytimer ble økt til ca. 
40 timer.  Flyperioden ble da på fem måneder, mens den tidligere hadde vært på tre måneder. 
En av årsakene til utvidelsen var at man ville få et bedre grunnlag for å velge ut de rette til 
videre flygerutdannelse. På den tiden hadde man dessuten kapasitet til å utvide flyprogrammet 
fordi det hadde blitt færre elever ved Flygeskolen. Også den teoretiske utdannelsen ble 
utvidet. Særlig ble undervisningen om den sivile luftfarten styrket. Både militære og sivile 
opererer i det samme luftrommet, og av den grunn er det ønskelig at militære flygere kjenner 
til sivile regler og prosedyrer. Da befalsutdanningen ble flyttet og flyperioden forlenget, ble 
undervisningen i fagengelsk lagt til flyperioden. 
Nå foregår uttaksprøvene rundt nyttårsskiftet. Først avholdes de regionale opptakene. Deretter 
er det sentralt opptak på Luftforsvarets Seleksjonssenter på Værnes. Den store utsilingen 
foregår ved disse opptakene, der metodene for utvelgelse har blitt stadig mer sofistikerte.  De 
som kommer gjennom dette nåløyet og som ikke er befal, begynner på en seks måneder lang 
befalsutdannelse på Stavern i august. Deretter har de sin flyperiode på Værnes fra januar til 
juni.  Det er bestandig mange befal som søker Flygeskolen. Disse blir plassert i et eget kull 
som har sin flyperiode fra august til desember. Etter flyperioden må befalet ha ventetjeneste 
fram til neste høst. Om høsten begynner elevene fra begge kullene på første avdeling ved 
Luftkrigsskolen der de går det første året. Når det er ledig plass, blir de sendt over til USA for 
å bli utdannet til flygere/navigatør. Utdannelsen der varer fra 11 til 15 måneder. Siden 1981 

År 2000 
Fra klasserommet med 
elevenes selvlagde ”simulator” 



har alle norske jagerflygerne blitt utdannet ved Euro Nato Joint Jet Pilot Training School 
(ENJPT) på Sheppard Air Force Base i Texas. De andre kategoriene blir utdannet ved 
forskjellige skoler. - Når de er ferdige i USA, far de vingen og status som flygere/navigatører. 
Deretter begynner opplæring og praktisk trening på den flytypen de skal fly. De som skal fly 
F-16 får sin opplæring hovedsakelig på Rygge. De som skal fly andre flytyper, far sin 
opplæring ved andre skvadroner i Norge og i USA. Totalt regner Luftforsvaret med å bruke 
fem år på å utdanne en operativ flyger.  
Størrelsen på kullene ved Flygeskolen varierer noe. Det vanlige er at ca. 30 begynner og at 
halvparten av disse klarer uttaksflygingen. Det er ferdighetene som avgjør hvor mange som 
klarer seg gjennom Flygeskolen (uttaksflygingen) og ikke Luftforsvarets behov for flygere.  
Hvilken type utdannelse den enkelte skal få blir bestemt etter flyperioden. Det skilles mellom 
fire ulike kategorier: jagerflyger, fleremotorsflyger, helikopterflyger og navigatør (blir 
bestemt tidligere). Den enkeltes plassering bestemmes ut fra eget ønske, Luftforsvarets behov 
og Flygeskolens anbefaling. 
Fortsatt blir vinterøvelsen på Røros arrangert i regi av Flygeskolen/Værnes flystasjon. 
Øvelsen foregår på den samme tiden av året som tidligere, men den er delt opp i to perioder. 
Den første uken deltar de som er ferdig med flyperioden og som venter på å begynne på 
Luftkrigsskolen (befal som har ventetjeneste). Det kullet som holder på med uttaksflyging, 
har sin øvelse den andre uken. Innholdet av øvelsen har endret seg. Teoriundervisningen tas 
nå på forhånd, og øvelsen er mer realistisk anlagt - mer lik en flystyrt under vinterforhold. De 
blir sluppet løs på snaufjellet og må befri seg fra fallskjermen. Senere går ferden ned i lavere 
terreng med overnatting i snøhuler underveis. 
 
Flygeskolens oppbygging 
På det organisatoriske området var det fram til 1990 stor grad av kontinuitet ved Flygeskolen. 
Riktignok skiftet enkelte avdelinger navn og utforming, men driften av Flygeskolen ble ikke 
vesentlig endret. Lenge var Flygeskolen så å si identisk med Skolegruppen, og sjef for 
Skolegruppen var i realiteten sjef for Flygeskolen. Formelt var sjef for Værnes flystasjon også 
sjef for Flygeskolen, men stasjonssjefene la seg lite opp i den daglige driften. I Skolegruppen 
inngikk en befalslinje (senere befalsskole), en flygerlinje og en administrativ avdeling. I den 
lange perioden da det ikke var noe Operasjonsgruppe/Operasjonsskvadron på Værnes 
flystasjon, fra begynnelsen av 1960-tallet til 1986, ivaretok Flygeskolen enkelte av disse 
oppgavene, og flyterminalen var underlagt Flygeskolen. 
 

Ved flygerlinjen har antallet 
flyinstruktører variert. Etter 
oppsetningsplanene skulle det ha vært 
mellom åtte til fjorten instruktører, men 
det har vanligvis vært mindre. I 1977 
begynte man å ta i bruk 
hjelpeinstruktører fra andre skvadroner.   
Disse tjenestegjorde i kortere perioder, 
særlig i begynnelsen av flyperioden da 
antallet aspiranter var høyt. Senere gikk 
man over til å bruke hjelpeinstruktører 
fra SAS og Braathens Safe. Antallet faste 
instruktører ved befalslinjen som hadde 
ansvaret for rekrutt- og 
befalsutdannelsen, var lenge veldig liten, 

bare tre til fire befal. De var derfor avhengig av at befal som gikk Flygeskolen, tjenestegjorde 

Slutten på 50-tallet   
Arne Haave var instruktør på Flygeskolen. Senere ble 

han flygeleder og sjefflygeleder på Værnes 



ved befalslinjen mens de ventet på å dra over til USA. Til tider har befalslinjen også måttet 
låne instruktører fra Rekruttskolen. Etter at befalslinjen fikk befalsskolestatus i 1977, fikk 
både den og den administrative avdelingen tilført mer personell. 
På 1990-tallet har endringene vært større og kommet hyppigere. I en periode inngikk 
Flygeskolen sammen med Luftforsvarets Rekruttskole i en Skolegruppe. Senere har 
Flygeskolen blitt underlagt Operasjonsskvadronen. Nå har Flygeskolen en mindre oppsetning 
på grunn av at befalsutdannelsen er flyttet og Luftforsvarets Seleksjonssenter er opprettet. 
Skolen har ingen egen administrasjonsavdeling, men er underlagt Operasjonsskvadronen.  
Sjefen for Flygeskolen har en menig assistent under seg, og hovedinstruktøren er 
nestkommanderende. Flygeskolen er delt i to vinger (avdelinger): en A Flight med ansvaret 
for flygeutdannelsen og en B Flight som har ansvaret for den teoretiske utdannelsen. Det 
brukes ennå hjelpeinstruktører.  Seks flygere fra Braathens arbeider i 1999 som instruktører 
ved Flygeskolen i fritiden. 
 
Utvelgelse og utdanning av flygere 
Utvelgelsen og utdanningen av 
flygere har gjennomgått store 
forandringer i løpet av de drøyt 
50 årene Flygeskolen har holdt til 
på Værnes. Ikke minst har 
utdannelsen blitt lengre og mer 
omfattende.  Befalsutdannelsen 
av flygerne har blitt utvidet og 
styrket, og utvelgelsesprosessen 
har blitt endret som følge av at 
ny informasjonsteknologi har blitt tatt i bruk. Nye fly og ny taktikk har ført til endringer av 
både flygerutdanningen i USA og av etterutdanningen i Norge. Men selve uttaksflygingen har 
vært preget av kontinuitet. Den teknologiske utviklingen har i liten grad påvirket denne delen 
av flygerutdanningen. Å vurdere hvem som er skikket til å bli flygere på bakgrunn av flyging 
med skolefly, har hele tiden vært hovedhensikten med den uttaksflygingen som har foregått 
ved Flygeskolen. Ikke før på 1990-tallet ble flyprogrammet vesentlig forandret og utvidet. Da 
har den teoretiske utdannelsen gjennomgått større forandringer. Den er blitt utvidet og 
forandret, som følge av ny kunnskap, ny teknologi og større vektlegging av sikkerhet. 
En av årsakene til at lite ble forandret med utformingen av uttaksflygingen, var nok at den 
fungerte bra. De norske flyelevene gjorde det bra sammenlignet med elever fra andre land ved 
flygeskolene i USA og Canada. Man så vel ingen grunn til å forandre et program som ga de 
ønskede resultater. 
 
Fly og vedlikehold 
I 1981 var det 25 år siden Flygeskolen fikk sine første SAAB Safir.  Jubileumsfesten ble 
samtidig et farvel med det gamle skoleflyet. Noen av flyene hadde havarert i løpet av disse 
årene, men nye hadde blitt kjøpt inn som erstatning. De fleste Safirene ble solgt i 1982, men 
Luftforsvaret valgte å beholde fem fly som var innkjøpt i 1979. 
I løpet av denne 25-års perioden hadde det blitt fløyet 99 000 timer med disse flyene. Det 
hadde blitt foretatt 85 000 landinger, og omlag 2 400 instruktører og aspiranter hadde fløyet 
dem. I denne perioden hadde 870 flygere fullført Flygeskolen. Det er derfor svært mange som 
har minner knyttet til denne flytypen. Statistikken vitner om driftssikre fly og godt 
vedlikehold. Det var relativt få alvorlige ulykker med denne flytypen. 
 



Anskaffelse av nye skolefly hadde blitt utsatt flere ganger, men i 1981 ble 16 nye skolefly 
innkjøpt til Flygeskolen. Også det nye skoleflyet var fra SAAB, og navnelikheten var stor. 
SAAB Safari het den nye flytypen. De skulle egentlig selges til et annet land, men dette salget 
ble annullert. Luftforsvaret fikk derfor kjøpt dem for bare 7.5 millioner kroner. Så gjenstår det 
å se om Safarien får en like lang tjenestetid som forgjengeren fikk. Arbeidet med å holde 
flyene i luften er omfattende. De skal ha daglig vedlikehold og klargjøring, og de skal ha mer 
omfattende ettersyn og overhaling. Lenge var det en flyklargjøringsavdeling (avdelingen har 
hatt flere navn) som var avgitt fra Forsyningsgruppen til Flygeskolen som stod for det daglige 
vedlikeholdet og klargjøringen av skoleflyene.  Avdelingen var på visse områder underlagt 
Skolegruppen, mens den på andre områder var underlagt Forsyningsgruppen. Denne 
avdelingen var i en årrekke ledet av major Willy Gudmundsen. Han var mekaniker ved den 
første norske skvadronen som kom til Værnes etter krigen, og han begynte ved Flygeskolen 
da den flyttet til Værnes. Når aktivitet var som størst på 1950-tallet, besto 
flyklargjøringsavdelingen av bortimot 20 ansatte og vernepliktige. Senere var det tre faste 
ansatte og åtte vernepliktige småflyassistenter (motormekanikere) ved avdelingen.  Den holdt 
til i hangar 5 ved Flygeskolen. 
Det omfattende periodiske ettersynet og vedlikeholdet stod den flytekniske avdelingen for. 
Den var en del av Forsyningsgruppen og holdt til i hangar 3. Bemanningen ved verkstedene 
ble slanket etter hvert som det ble mindre fly på Værnes. I den perioden Flygeskolen hadde 
SAAB Safir og det i tillegg var OP-fly på stasjonen, var det nesten 40 småfly tilhørende 
Forsvaret på Værnes. 
I 1994 ble den flytekniske tjenesten på Værnes flystasjon omorganisert.  
Flyklargjøringsavdelingen ble en seksjon under Flyteknisk verkstedsavdeling og all flyteknisk 
virksomhet ble samlet i hangar 3. Samtidig ble andre verksteder i Flyteknisk skvadron flyttet 
og utbedret.  Hensikten var å få til en mer effektiv drift. I hangar 5, der 
Flyklargjøringsavdelingen tidligere arbeidet, hadde det ikke vært skikkelig varmeanlegg, noe 
som selvsagt var en hemsko både for arbeidsmiljøet og for effektiviteten. 
 
Utdanning av OP-fiygere 
Ved siden av uttaksflygingen har Flygeskolen vært ansvarlig for flygerutdanningen av OP-
flygere. Flygerne av observasjonsflyene (OP-fly) var de eneste militære flygerne som fikk 
hele sin utdannelse i Norge. Fly-OP kursene hadde egne instruktører, og de faste instruktørene 
ved Flygeskolen var derfor lite involvert i dem. Men på vedlikeholdssiden utgjorde OP-flyene 
til tider en stor del av arbeidsmengden. I årene etter andre verdenskrig ble spørsmålet om egne 
flyobservasjonsavdelinger i tilknytning til Feltartilleriet tatt opp. Under krigen hadde slike 
avdelinger vist seg svært effektive. I 1950 hospiterte en offiser fra Feltartilleriet ved 
Flygeskolen. Han dro senere til USA der han ble utdannet til Fly-OP offiser/flyger. Også tre 
andre offiserer fra Feltartilleriet fikk en slik utdannelse i USA i perioden 1952-1954. Da de 
kom tilbake til Norge, fikk de nyutdannede OP-flygerne prøve seg under repetisjonsøvelser. 
Det ble oppsatt improviserte flytropper med innleide sivile småfly. På bakgrunn av disse 
erfaringene ble retningslinjene for Fly-OP-tjenesten trukket opp i Stortingsproposisjon 86 i 
1954. Hæren skulle sette opp egne 



 

instruktørkurs og tjenestegjorde ved senere kurs. Opprinnelig ønsket Hæren 64 fly, men på 
grunn av økonomiske prioriteringer ble antallet redusert til 16. Flere flytyper var til vurdering. 

Til slutt var det Piper L-18C Super 
Cub som ble valgt. Flyene som kom 
rett fra fabrikken ankom Norge 
våren 1955. Da gjenstod det bare å 
montere dem, før det første kurset 
kunne avholdes.  

Det første Fly-OP kurset begynte på 
Værnes flystasjon den 4. juli 1955. I 
forkant av kurset hadde en OP-
flyger, kaptein Wilhelm Rosenlund 

(tidligere assistent i kontrolltårnet på Værnes), blitt avgitt til Flygeskolen som liasonsoffiser. 
Kaptein Erling Hornslien begynte å tjenestegjøre ved kurset etter å ha fått 
instruktørutdannelse i England.  Det var 54 søkere til kurset. Tolv ble innkalt til 
opptaksprøvene, og av disse fikk seks begynne på kurset. Da det ble avsluttet den 1. mars 
1956, var det bare fire igjen. Dermed var de første OP-flygeme utdannet i Norge. 
Behovet for flygere var selvsagt stort den første tiden. Umiddelbart etter det første kurset 
begynte planleggingen av neste kurs og et instruktørkurs. Under det andre kurset inntraff en 
tragisk ulykke. Den 26. september 1956 skulle en av elevene foreta en navigasjonstur sammen 
med sin instruktør. Etter at motoren var startet, oppdaget eleven at han hadde glemt sin 
«flight-plan». Han fikk da tillatelse av instruktøren til å hente denne. Eleven var ivrig og 
uforsiktig. Han løp rett på den roterende flypropellen og ble drept momentant. 
 

Først på 60-tallet   
Cessna Bird Dog og Saab Safir.  
Bird Dogen ble tatt i bruk av OP-kurset i 1960. 

Super Cub ble valgt som forsvarets OP-fly i 1955              Super Cub ble valgt som forsvarets OP-fly i 1955 



Også det neste kurset var utsatt for ulykker. Et fly havarerte på Skatval den 9. juni 1957, men 
heldigvis kunne både elev og instruktør krabbe uskadd ut av vraket. Flyet måtte imidlertid 
kasseres. Allerede neste måned gikk det galt igjen. På dette kurset deltok en svensk offiser, 
løytnant Hans Georg Frisk. Da han skulle lande på Hamar flyplass etter en solotur, «hoppet» 
flyet ut av rullebanen. Ferden stanset til slutt i en småskog. Svenskens første kommentar etter 
uhellet skal etter sigende ha vært: "Åjdklar, nu åkar jag hem til Sverige".  Og det gjorde han, 
men først etter å ha fullført kurset. Tilbake i hjemlandet bygde han opp den svenske 
artilleriflygertjenesten. Senere fikk han ansvaret for å bygge ut redningstjenesten med 
helikopter. 
I alt 15 Fly-OP kurs ble avholdt fra det første kurset begynte i 1955 til det siste ble avsluttet i 
1988. Kursene har ikke blitt avholdt regelmessig. Perioder med mange kurs har blitt etterfulgt 
av perioder der det har vært stans i utdannelsen av OP-flygere. De første årene var aktiviteten 
stor. Fram til 1960 ble det avholdt fem kurs. Så fulgte noen år da det ikke ble arrangert kurs. I 
perioden fra 1965 til 1972 var det fire kurs. Deretter fulgte seks år hvor det ikke ble utdannet 
OP-flygere.  Da utdannelsen tok til igjen i 1978, var det med større plan og regelmessighet. 
Man begynte da å avholde Fly-OP kurs hvert andre år. 
Til sammen ble 83 offiserer fra Hæren utdannet til OP-flygere gjennom de femten OP-
kursene. I alt 578 hadde søkt denne utdannelsen, og av disse hadde 161 begynt på kursene. 
Størrelsen på kullene ved kursstart har variert fra seks til seksten. Det første kurset varte i åtte 
måneder.  Senere har lengden variert fra sju til ni måneder. Elevene ble gitt omkring 200 
flytimer og 1500 teoritimer i løpet av kurset. Hoveddelen av undervisningen foregikk på 
Værnes flystasjon. Her ble den elementære flygeropplæringen gitt. Mindre deler av 
undervisningen har vært lagt til andre stasjoner, blant annet til Luftforsvarets Bombe- og 
Skyteskole på Sola og senere til skolesenteret på Kjevik. Hæren hadde ansvaret for den delen 
av kurset som omhandlet artilleri, og den var lagt til Haslemoen. Under kurset var det også en 
feltperiode på Hjerkinn der flygerne fikk prøve seg under skarpskyting. 
De første OP-flyene som kom i 1955, Piper L-18C Super Cub, var i bruk helt til 1992. 
Riktignok ble de på slutten stort sett bare brukt til trening. Da de ble tatt ut av tjenesten, var 
det bare åtte igjen av de opprinnelig seksten flyene. De andre hadde blitt avskrevet på grunn 
av havarier, men ingen mistet livet under disse ulykkene. Et fly havnet på museum. Resten ble 
gitt til landets flyklubber. Flyene var uten radio og navigasjonslys da de kom til landet, men 
allerede året etter ble radioer montert. Senere ble disse radioene skiftet ut med mer moderne 
typer, og flyene fikk navigasjonslys. De neste OP-flyene som ble anskaffet, var av typen 
Cessna L-19 Bird Dog. I 1960 ble de første flyene levert. Fram til 1968 fikk Hærens 
flytropper (Feltartilleriets Fly-OP tjeneste) i alt 27 fly, og denne flytypen ble den 
dominerende. Begge disse flytypene var robuste fly, som i utgangspunktet var rimelige både i 
anskaffelse og i drift. De kunne ta av fra små improviserte flystriper og vanlige landeveier. 
Når flyene skuffe brukes i felten under vinterforhold, ble de påmontert skiunderstell. Flyene 

var uten bevæpning og 
pansring, og de var 
langsomme. De ville derfor 
være svært sårbare i en 
eventuell kampsituasjon. 
Under trening ble det derfor 
lagt vekt på at flygerne 
skulle utnytte 
manøvreringsegenskapene 
fullt ut og bruke terrenget til 
dekning og skjul. 
 

Bird Dog ble valgt som forsvarets OP-fly i 1960 



På grunn av OP-flyenes alder og de primitive forholdene de ofte opererte under, ble slitasjen 
etter hvert stor. Dette førte til høye vedlikeholdsutgifter. Det var bare ett tidsspørsmål før en 
avløser til de velbrukte flyene måtte anskaffes. Flere alternativer ble diskutert, men lite ble 
gjort. På 1980-tallet vurderte Forsvaret å kjøpe inn angrepshelikoptre, og det ble hevdet at de 
kunne overta mange av oppgavene til OP-flyene. Disse innkjøpsplanene ble imidlertid aldri 
realisert. På begynnelsen av 1990-tallet var det på tale å erstatte OP-flyene med åtte til ti lette 
helikoptre uten bevæpning. Men heller ikke dette prosjektet nådde opp i kampen om 
Forsvarets midler. I 1992 ble OP-flyene satt på bakken uten at det var skaffet noen erstatning.  
Forsvarsdepartementet mente at en ny kontrabeskytningsradar langt på vei erstattet OP-flyene. 
Innad i Forsvaret hadde mange ett litt annet syn på saken. Dermed var det slutt med OP-
tjenesten og OP-flyene i Hæren/Luftforsvaret. 

 
Ulykker og sikkerhet 
Flygingen ved Flygeskolen har opp igjennom årene krevd en rekke liv. Særlig var det mange 
dødsulykker de første årene skolen var på Værnes. Noen få dager etter at den var flyttet til 
flystasjonen i 1952, inntraff den verste ulykken. To Fairchild skolefly kolliderte over Åsen 
mens de drev uautorisert formasjonsflyging. Alle de fire som var ombord omkom. Tre av 
disse var nyutdannede flygere som gikk et omstillingskurs på Værnes. Den fjerde passasjeren 
var en flysoldat.  Ved to ulykker i 1955, omkom i alt tre flygere og en flyelev. Året etter 
styrtet et fly ved Sonvatna og flygeren døde. I 1958 styrtet en flyger da han prøvde å gjøre en 
loop i for lav høyde på Skatval. Også denne ulykken fikk et dødelig utfall.  Dette var alle 
flyulykker i tilknytning til Flygeskolen. 
 

 
I tillegg var det en rekke dødsulykker ved skvadronene som var stasjonert på Værnes og ved 
kommunikasjonsflyging. I overkant av 20 flygere og passasjerer omkom i ulykker med fly fra 
Værnes (engelske og norske skvadroner, kommunikasjonsflyging og Flygeskolen) i løpet av 



det drøye tiåret fra 1945 til 1956. Det var nok flere årsaker til at det var så mange ulykker på 
den tiden, ikke bare på Værnes, men også i Luftforsvaret generelt. Mange av flyene som ble 
brukt, var gamle og nedslitte, og noen av ulykkene skyldtes nok tekniske feil. Kanskje var det 
også sider ved flygerutdanningen som ikke var god nok de første årene etter krigen? En del av 
flyhavariene kom som en følge av at flygerne «lekte seg» og tøyde grensene mer enn godt var. 
Etter 1958 gikk antallet alvorlige ulykker ved Flygeskolen ned. En viktig årsak var nok at 
man hadde tatt i bruk et nytt skolefly, SAAB Safir. På begynnelsen av 1960-tallet ble dessuten 
rutinene, både når det gjaldt flyging og teknisk vedlikehold, innskjerpet. Man skal heller ikke 
se bort fra at flytryggingskampanjene i Luftforsvaret hadde båret frukter og ført til 
holdningsendringer blant flygerne. Selv om det ikke var mange alvorlige ulykker i tiden som 
fulgte, var det en rekke mindre uhell og næruhell, særlig under landing. 
Året 1977 innledet en periode med flere alvorlige ulykker ved Flygeskolen. Dette året døde en 
flyelev etter skadene han pådro seg i en flystyrt ved Rinnleiret. Instruktøren slapp fra ulykken 
med livet i behold. I 1982 styrtet pånytt et fly ved Rinnleiret. Også ved denne ulykken ble en 
drept. I 1985 kolliderte et skolefly med en høyspentledning under innflyging til Kvernberget  
 

 
flyplass ved Kristiansund. Både instruktøren og flyeleven omkom. Fire år etter, i juli 1989, 
omkom en flyger etter en flystyrt i Ulvådalen. Den hittil siste ulykken ved Flygeskolen, 
inntraff i august 1995. Et skolefly styrtet i Selbu, og både flygeren og en kvinnelig sersjant fra 
rekruttskolen som var passasjer, omkom. Etter denne ulykken ble det reist en minnebauta. 
Bautareisingen vitner om endrede holdninger til ulykker og sikkerhet. I tillegg har det vært 
flere alvorlig ulykker der flyene har blitt totalvrak og avskrevet, men som ikke har krevd 
menneskeliv. En skal vel ikke underslå at mange av disse ulykkene skyldes feilvurdering fra 
flygerens side. En del har skjedd under acro-flyging i lav høyde. Her spilte nok den litt 
«cowboy-pregede» flygekulturen som lenge eksisterte i Luftforsvaret inn. Det at en del 
flyinstruktører var ved Flygeskolen mot sin vilje og ønsket mer fart og spenning, bidro nok 
heller ikke til å øke sikkerheten under flyging. 
 
Andre oppgaver for Flygeskolen 



Ved siden av uttaksflygingen og Fly-OP kurs har Flygeskolen også hatt andre oppgaver. 
Særlig på 1950-tallet, da sjefen for Luftkommando Trøndelag var på Værnes og 
Luftkommando Trøndelag holdt til på Ørland, drev Flygeskolen mye kommunikasjonsflyging 
mellom de to flystasjonene. Skolen har selv vært ansvarlig for utdannelsen av flyinstruktører, 
og med jevne mellomrom har det blitt avholdt instruktørkurs. 
Flygeskolen har også hatt oppgaver rettet mot det sivile samfunnet.  Flyene har deltatt i søk 
etter savnede personer en rekke ganger. Særlig før redningstjenesten ble skikkelig utbygd, var 
denne virksomheten omfattende. Men fortsatt stiller Flygeskolen med fly til slike oppdrag.  
Andre oppdrag som skolen har blitt pålagt, har vært av litt mer spesiell karakter. 



 
Gjengitt med tillatelse fra Rune Hovd’s bok” Fra Høvdingsete til moderne storflyplass” 
Koblet sammen med notater skrevet av Hans Olav Løkken 
 


