
1913  Mannen som ga grunnlaget for Værnes flyplass 
 

I sin bok «Hundre år i Sunndal» skriver Tommy Fossum og Petter Erik Innvik noen linjer om 

en som fikk stor betydning for det lille strandstedet Sunndalsøra, nemlig Ragnvald Blakstad. 

De kalt ham for Fossekallen, og skriver følgende om 

spekulanten: «Ragnvald Blakstad ser gull der andre bare 

ser vann». Dette skriver de tilfeldigvis 100 år etter at nevnte 

person også fikk en betydning for et annet lite strandsted, 

nemlig Stjørdal. Ragnvald Blakstad er personen som skar 

igjennom debatten i 1913 og så seg lei på den tafatte 

økonomiske interessen trønderne og trondhjemmerne la til 

grunn for om mulig å få sin egen flyplass og 

forsvarsbrohode, nemlig Værnes. Kraftutbyggeren la ikke 

bare hele sin kraft i prosjektet, men egenhendig la kr 20 000 

på bordet til innkjøp av et eget fly til Værnes.  

 

I mai 1912 kom det et opprop i Adresseavisen som ba om 

tilskudd til en ”Landsinnsamling til Luftflaate”. Den 29. juni 

ble det dannet en hovedkomité som hadde som formål å 

skaffe Trøndelag et forsvar. De ledende herrer var ordfører i 

Trondheim, Klingenberg, varaordfører Erichsen, general 

Strugstad, grosserer Thaulow, godseier Finne og redaktørene Oppedal, Retvedt, Valseth og 

Aars Johansen. Det ble ikke så lett å samle inn penger. Faktisk klarte de kun Kr 6 000.- 

Gjennombruddet kom via direktør Ragnvald Blakstad som ga ”Olav Tryggvessøn” som gave 

ved å stille Kr 20 000.- til disposisjon. Hvor meget dette var, kan en se ut i fra de bidrag som 

ulike andre givere kom med. Det aller første bidraget til innsamlingen kom fra A/S 

Maskinagentur - som ga hele 25 kr. De 6 000 de hadde samlet inn, gikk senere til anskaffelse 

av «skuret» (første hangaren) på Kirkesletta, senere flyttet vestover og som mystisk nok brant 

opp 5. oktober 2001, ved «overgangen» fra Luftforsvaret til Luftfartsverket (senere 

AVINOR)!  

Dette er nok ikke Ragnvald Blakstad foran «Olav Tryggvessøn», slik det står i Værnesboka 
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Bildet som går igjen i ulike publikasjoner og bøker, blant annet på side 81 i boka «Værnes - 

fra høvdingsete til storflyplass (2000)», viser en mann ved siden av «Olav Tryggvessøn», med 

påfølgende tekst under: «Direktør Ragnvald Blakstad foran Olav Tryggvessøn». Men dette er 

ikke Blakstad. Mannen på bildet er en høy, slank person, mens herr Blakstad, med all respekt 

å melde - må vel kunne sies å ha vært en liten, rund gubbe, hvis høye hæler (se bilde fra 

sølvbryllupet) ikke engang hjalp ham opp i det øvre sjiktet i vertikalaksen, hvor han ellers i 

overført betydning statusmessig hørte hjemme. 

 

Generaldirektør Blakstad hadde en forutsetning tilknyttet sitt bidrag, nemlig at flyet skulle 

komme det nordenfjelske forsvar til gode. Dette har vel i ettertid blitt tolket dithen at flyet 

burde for all tid ha vært i Trøndelag. (Se blant annet teksten på stand ved statisk utstilling av 

flyet). For tiden befinner ”Olav Tryggvessøn” seg ved teknisk museum på Kjelsås i Oslo. Det 

hadde vært fint om det kunne hengt under taket i Terminal A på Værnes! Eller enda bedre, 

blitt en del av et lite museum på Værnes. 

Det sier ikke så lite om de følelser som var i 

gang gjennom komitéens ønske i 1913 om å 

gi flyet navnet ”Trøndelagen”, mens 

hovedgiveren mer eller mindre krevde at 

flyet skulle døpes ”Olav Tryggvessøn”.  
 

Ragnvald Blakstad ble født 20. mai 1866 på 

Blakstad i Asker og døde i London 26. april 

1929. Han giftet seg den 6. september 1890 

med Margarethe Blomhof Jensen (1866-

1938) fra Arendal. De fikk to barn: Arne, f. 

1892 og Sigrid, f. 1895. Sigrid ble gift, 

senere skilt, med Torben Sten Bille 

Drechsel. Sigrid ble kalt Trille (tante Trille). 

Da hun giftet seg fikk hun av far Ragnvald 

godset Seinhuus på Sjelland som 

bryllupsgave. Broren Arne giftet seg første 

gang med Signe Widbom (1892-1917), som 

trolig var av finsk adelsslekt, muligens 

grevinne. Signe døde i barsel i 1917 da 

sønnen Ragnvald kom til verden. Det 

fortelles at denne Signe hadde spesielle 

evner og forutså både sin egen død og 

fremtiden. Sønnen Ragnvald tok sitt eget 

liv som 17-åring i 1935, og hennes 

slektsgren døde dermed ut. Arne Blakstad 
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giftet seg 2. gang med Astri Collet Blich, som fikk fire barn: Astri (kalt Søss), Sophie 

Margrethe (kalt Molle), Erik og Signe. Det er fra denne sistnevnte Astri mine to kontakter 

innen familien Blakstad stammer, nemlig Arne Lossius, f. 1948 og Inger Lossius, f. 1956 - 

som dermed er oldebarn av kraftpioneren Ragnvald Blakstad. (Da jeg begynte å lete opp 

familien Blakstad, fikk jeg litt hjelp og noen ledetråder fra to andre tilhørende en sidegren, 

nemlig: Hilde Blakstad og Jonas Foss Blakstad).  

 

Blakstad var så absolutt en av de store pionerer innen kraftutbygging ved århundreskiftet og 

frem mot 1. verdenskrig. For hans del startet det i 1898 da han startet kraftselskapet A/S 

Barbu, etter å ha fått konsesjon på å produsere elektrisitet i Barbuelva. Han var sentral da 

smelteverket i Odda ble utbygd i 1906 gjennom det britiske The Sun Gas Company, som anla 

kraftverk og fabrikk. Da anleggsarbeidet ble ferdig og produksjonen tok til i 1908 var dette 

verdens største karbidfabrikk. Selskapet hadde da skiftet navn til The Alby United Carbide 

Factories Ltd., hvor Ragnvald Blakstad og andre norske storheter innen kraftindustrien gikk 

inn på eiersiden. Odda Smelteverk, sammen med Tyssedal kraftanlegg og 

industristedene Rjukan/Notodden, har vel vært ført opp på Norges tentative liste til UNESCOs 

verdensarvliste. Blakstad er nok mest kjent for Tyssedal kraftanlegg i Hardanger og Aura-

anlegget i Romsdal. I 1910 overtok Blakstad aksjemajoriteten i A/S Tyssefaldene og ble 

generaldirektør for selskapet. Blakstad var nok langt foran for sin tid. Såkalt samkjøring var 

trolig hans hjertebarn, hvor han mente det burde legges linjer mellom landsdelene og gi 

elektrisitet til forbrukerne. Han ble gjennom en 20-års periode en av de ledende skikkelsene i 

norsk kraftproduksjon og kraftintensiv industri. Etter 1. verdenskrig ble Blakstad rammet av 

etterkrigsdepresjonen, og han måtte selge seg ut av det meste han var involvert i. Victor D. 

Norman holdt på et seminar om fossekraft i oktober 1994, et interessant og givende foredrag 

om Ragnvald Blakstad, hvor han tok for seg forholdet Blakstad hadde både til Sam Eyde og 

Wallenberg. Dette trespannet utfylte hverandre. Kraftfulle mennesker i en depressiv tid. At 

Blakstad døde i nettopp året 1929 gir vel også en slags symbolikk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnvald Blakstad foran sin gave til Værnes og Trøndelag  
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Som tidligere nevnt her i kapittelet, er det klart at Blakstad sin forutsetning tilknyttet hans 

storsinn var at «apparatet», som det het på den tiden, skulle stasjoneres på Værnes. Rett nok 

ble det slik de første årene, selv om flyet nødlandet i Gudå i Meråker i 1916 og ble delvis 

bortglemt. Flyet ble hver høst demontert og pakket ned i noen kasser og sendt med tog 

sørover til Kjeller for overvintring, med retur samme vei til Værnes utpå våren/sommeren. I 

1919 havnet fly nr. 16: «Olav Tryggvessøn», i Stjørdalselva ved Reppe (se Stjørdalkens 

krønike nr. 3, side 66 og nr. 10, side 82). Deretter forsvant det sørover, og i 1920 ble det fly 

nr. 1. En kan derfor si at det er 100 år i år (2019) siden flyet ble mer permanent «frarøvet» 

Værnes. Flyet ble kassert den 2. april 1926. Det er interessant at til og med teksten som følger 

«Olav Tryggvessøn» der det står på teknisk museum på Kjelsås, bekrefter at ansvarlige har 

skjønt giverens intensjon og betingelse. Infoplakaten i sølvgrå utforming er noe unøyaktig (se 

teksten på bilde tidligere her i kapitlet): Kirkesletta og Værnes er ett og samme sted, og 

avdelingen het Nordenfjeldske flyveavdeling. Den første flygingen på Værnes fant sted 26. 

mars 1914 med nettopp «Olav Tryggvessøn». Turen tok sju minutter og ble utført av Einar 

Sem Jakobsen og mekaniker Johannes Nielsen. 

 

 

På 1880-tallet bodde Ragnvald Blakstad i Skien. I 1885 var han med å stifte 

«Idrætsforeningen Odd». Blakstad ble idrettsforeningens første formann, og det var også han 

som foreslo navnet Odd. Den kjente fotballproffen Erik «Myggen» Mykland, med 78 

landskamper for Norge, er tippoldebarn av Ragnvald Blakstad.  

 

I familien går det selvsagt enkelte tradisjonsfortellinger. Det sies at Ragnvald Blakstad ikke 

alltid var den mest diplomatiske i sine uttalelser. Pionerer og enere har en tendens til å være, 

eller bli, sterke personligheter - som ikke lar seg pirke på nesen. Vi trenger flere slike i 

samfunnet, mennesker som kan ta avgjørelser og ansvar. Overdemokratiseringen og 

pulveriseringen i Norge i dag er skremmende, hvor hårsårheten er utrolig. Hans forhold til 

nettopp anskaffelsen av flyet «Olav Tryggvessøn» vitner om hans utålmodighet. 

Sendrektigheten til hovedkomité som hadde som formål å skaffe Trøndelag et forsvar, irriterte  

ham høylytt, trolig ikke den gangen heller så diplomatisk. Han var tross alt et menneske som 

fikk ting gjort. Han hadde nok sin parallell i Hans Barlien som virket 100 år tidligere. Det 

heter seg at Blakstad kom i en heftig krangel under en telefonsamtale med statsminister 

Gunnar Knudsen, som for øvrig ble kjent som initiativtaker til landets første elektrisitetsverk, 

og var selvsagt viktig for nettopp Blakstads virksomhet. De hadde også begge tilknytning til 

          I dag befinner «Olav Tryggvessøn» seg på teknisk museum på Kjelsås i Oslo 
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Skien. Samtalen endte brått og brutalt ved at Blakstad sa følgende til statsministeren: «kyss 

meg i ræva», og så slengte han på røret.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Lossius forteller at oldefar Ragnvald Blakstad var veldig interessert i biler, og hadde 

flere fine eksklusive modeller. Blakstad var med i det første landeveisløpet i Norge, men også 

der lot han privatsjåføren kjøre. Ragnvald Blakstad var én av seks nordmenn som i 1921 

hadde luksusmerket Piccard-Pictet, - den sveitsiske Rolls Royce.  

 

Ragnvald Blakstad hadde blant annet en bror: Toll, som igjen fikk sønnen Ragnar i 1913. Et 

av barnebarna av Ragnar: Hilde Blakstad, har fortalte meg at i denne slektsgrenen er det mye 

skaperånd gjennom arkitekter, teater og kunstnere. Hennes tante Siri (eldste barnet til Ragnar) 

Direktør og fossespekulant Ragnvald Blakstad fikk selvsagt sjåføren til å fylle opp Protos’n 

(Bildet er fra Veteranvognposten nr. 2 - 2017) 

 

Representanter for slekta Ragnvald Blakstad 

F.v: Signe Blakstad (barnebarn), Arne Lossius (oldebarn) og Inger Lossius (oldebarn) 

 



er en anerkjent kunstner, og hennes sønn igjen er arkitekten som står bak den nye Utøya. Og 

Siri selv har gjort alle fargene i interiør og vegger ute på øya. 

 

«Apparatet» / flyet burde ha stått på Værnes. I 1963 kom den ærverdige Schultzstolen hjem 

igjen til Værnes kirke etter 95 år i utlendighet. Vi burde i forbindelse med 100-års jubileet i 

2014 ha klart å få flyet til Ragnvald Blakstad hjem til Værnes. Jeg tok dette opp så tidlig som 

i 1994 ved byggingen av den nye hovedterminalen. Jeg ba om plass i P-huset til et lite 

museum. Ingen brydde seg da, ingen bryr seg nå. Å ta flyet hjem, vil være en sterk symbolsk 

handling som vil etterkomme og sementere det krav som direktør Blakstad stilte. Han ga tross 

alt 20 000 den gangen, i en tidsperiode hvor en vanlig ukelønn lå på ca. 20 kroner. Og hans 

forutsetning for gaven er altså brutt gjennom 100 år. Hadde ikke Ragnvald Blakstad gjort hva 

han gjorde, er det en viss sannsynlighet for at Værnes og Trondheim Lufthavn kanskje aldri 

hadde blitt en realitet. En må minne om Trondheim sin store motstand senere mot nettopp 

Værnes, som først stagnerte etter NATO-møte i Paris den 17. desember 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossekallen skal visstnok være vår såkalte «nasjonalfugl», skjønt altfor mange ikon har 

tilkommet gjennom meningsløse underholdningsprogram i NRK, så også Fossekallen i 1963. 

Jfr. også den meningsløse «kåringen» av et nasjonalfjell i 2002 (NRK radio), til tross for at 

alle i Norge vet at Dovremetaforen i seg selv har utpekt nasjonalfjellet: Snøhetta. Et nasjonalt 

ikon bør ikke fremkomme gjennom tilfeldige avstemninger i et underholdningsprogram, men 

fattes på et departementalt nivå. Vår Fossekall i dette kapitlet har så absolutt likhetstegn med 

fuglen. Ragnvald Blakstad var en liten rund type, kjappere enn man skulle tro, som fant veier 

og utveier, dukket ned og fant sitt og landets næringsgrunnlag. Både Blakstad og fossekallen 

bodde ved fosser, kunne holde seg under vann lenge, føtter uten svømmehud, spaserte på 

bunnen - og svømte med vingene. I tillegg tok Ragnvald Blakstad vingene fatt, inn i et annet 

element, han så hvor fremtiden var: luftfarten. Han ble på en måte en Askeladd som tok vare 

på det han fant: «jeg fant, jeg fant - å, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel 

den og». Forskjellen var at hans samtid ikke hadde så mange gode hjelpere verken til vanns 

eller i luften. Historien om Blakstad kunne vært modell for et nytt folkeeventyr som ville ha 

gledet Asbjørnsen & Moe. 


