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1937  Et mystisk fly fanget i Meråker 

 

Det mystiske fly fanget i Meråker. To utlendinger arrestert. En dramatisk landing på Nedre 

Dalvola-tjønn. Slik var de fete bokstavtypene på forsiden i Stjørdalens Blad en vakker vårdag 

i 1937, og Bladet har følgende siterte reportasje, som nok skremte det solide fjellfolket en del: 

 

Det er vel kanskje for meget sagt at gåten med det mystiske fly er løst ved det kupp som sent i 

natt ble gjort på et islagt fjellvann under Sneåsfjellet i Meråker, men det er all grunn til å tro 

at man har løsningen til mysteriet innen rekkevidde. Det er ikke så greit i en sen nattetime å 

gjøre de dramatiske begivenheter i såkalt kronologisk orden, men kort fortalt så ble et fly 

tilhørende en større europeisk stat beslaglagt i natt klokken 01:30 på Nedre Dalvola-tjønn i 

Meråker og to utenlandske flygere arresterte. 

 

Meldinger om det mystiske flyet har dagstøtt innløpet til 5.divisjon, og etter den siste melding 

som forleden dag kom fra sjefen for marinens flyvestasjon i Bergen, ble det etablert en 

utstrakt meldingstjeneste i samarbeide med Trøndelag flyveavdeling. Foranledningen til dette 

vakthold var visst merkelige radiosignaler som hver natt i den siste uke var fanget opp av 

radiotelegrafist Bakkelund ved flyveavdelingen på Værnes. Samtidig som flyvestasjonen i 

Bergen kunne melde om flysyn i havet utenfor. Det lyktes den dyktige radiotelegrafisten på 

Værnes å innpeile flyets rute som viste seg natt etter natt å følge den same luften(?), men ved 

et bestemt klokkeslett gjentok det seg ved hver peiling at følingen ble borte. Bakkelund 

forteller at det var som flyet kom bort i et lufttomt rom, og hva han enn strevet med sine 

følsomme instrumenter lyktes det ikke å ta det igjen. Det forsvant som i en sekk like over 

Kopperå, men natt til i går hadde han løst gåten. Flyet var gått ned, og han kunne med 

geografisk nøyaktighet påstå at landingsstedet lå på et lite fjellvann kalt Nedre Dalvola-tjønn, 

ca. 360 meter over havet opp mot Sneiåsfjellet. Stedet ligger i luftlinje 2, 3 kilometer fra 

Kopperå. 

 

Sannsynligheten talte for at flyet også i natt til i dag ville foreta sin mystiske landing der 

oppe, og en utvalgt styrke fra flyveavdelingen sammen med lensmennene i Øvre og Nedre 

Stjørdal hadde allerede ved midtnattstider omringet vannet. Den godt bevæpnede og 

mannsterke ekspedisjonen hadde en spennende ventetime i Meråkerfjellene, men den 

strabasiøse marsjen hadde ikke vært forgjeves. Da klokken led mot halv to meldte utkikkeren 

om en grønn og en rød lanterne på vesthimmelen. Motorduren kom nærmere, og etter at flyet 

hadde kretset over vannet et par ganger gikk det ned så snøføyken sto som et uvær mot 

nattehimmelen. Samtidig kom en mann springende ut av et bjørkeholt og satte kursen mot 

flyet. Fenrik Brændholen var åndsnærværende nok til å spenne ben under mannen og i neste 

øyeblikk hadde han hånd- og fotjern på. Mens dette foregikk var flyet omringet. Føreren hevet 

en revolver, men før det smalt hadde løytnant Hagen entret maskinen og med et velrettet slag 

slo han revolveren ut av hånden på den forbausede flygeren. Det gikk ikke mange sekunder 

før han ble uskadeliggjort på samme måte som medhjelperen. 

http://www.historiefortelleren.no/


 

Dette er i korte trekk utdraget av nattens dramatiske begivenhet på fjellet ved Kopperå. Vi 

vekslet sent i natt noen ord med direktør Fleicher ved smelteverket. Han ba oss ikke oppgi 

flyets nasjonalitet av hensyn til en vennligsinnet stat, men så meget tør vi si at vedkommende 

mann som Brændholen så resolutt stanset, er identisk med den samme mannen som i fjor ble 

påtruffet i Gudå, og som etter forlydende hadde stor interesse av de industrielle bedrifter i 

Meråker. Det ble funnet en rekke verdifulle tegninger hos ham, fotografier og kartskisser av 

stor verdi for vedkommende stat.  

 

De to arresterte ble under nøye militærbevoktning ført til Trondheim. Vår utmerkede 

korrespondent i Meråker vil senere sørge for en utførlig omtale av det mystiske flyet og 

nattens spennende avsløring. Dessuten har løytnant Bodin lovet oss å illustrere begivenhetene 

med en del bilder som den dyktige flyvefotografen har i sitt kamera. (Så langt Stjørdalens 

Blad). 

 

Førstesiden i Bladet var selvsagt litt sjokkerende for meråkerbyggen som kom på 

Samvirkelaget den dagen for å høre nytt og løse noen verdensproblemer. Og historien ble nok 

ekstra dramatisert og oppblåst, slik det er vanlig. Og som til slutt endte med en kraftig nedtur, 

for ikke å si skuffelse, da en sindig jordnær bonde som stakk innom minnet dem på hvilken 

dag det var: 1. april, i det Herrens år.   


